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Direito Previdenciário 

 

Questão 1: FCC - JT TRT1/TRT 1/2011 

Assunto: Seguridade Social 

Está(ão) entre os princípios da seguridade social: 

 a) a irredutibilidade do valor dos benefícios, restrita ao aspecto nominal. 

 b) a uniformidade e equivalência dos benefícios, à exceção dos oferecidos à população rural. 

 c) a seletividade e contributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 d) a universalidade da proteção, quanto aos eventos sociais cobertos e ao atendimento da 

população. 

 e) o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

necessária participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo em órgãos 

públicos colegiados e de execução direta das prestações. 

 

 

Questão 2: FCC - JT TRT1/TRT 1/2011 

Assunto: Seguridade Social 

Um dos objetivos constitucionais da assistência social consiste em garantir benefício mensal no 

valor de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso que não possuam meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, nos termos definidos em lei. Para este 

efeito, entende-se por família a unidade composta, além do requerente ao benefício, por cônjuge ou 

companheiro e ainda 

 a) pais e, na ausência de um deles, madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

 b) pais, irmãos solteiros ou não, filhos e enteados solteiros ou não, desde que vivam sob o mesmo 

teto. 

 c) pais, tios solteiros, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que 

vivam sob o mesmo teto. 

 d) avós, pais, irmãos solteiros ou não, filhos e enteados solteiros ou não, desde que vivam sob o 

mesmo teto. 

 e) pais, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, ainda que não vivam sob o mesmo teto. 
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Questão 3: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Seguridade Social 

Segundo a Constituição, o regime de previdência privada deve ser 

 a) facultativo, complementar e organizado de forma autônoma em relação à previdência pública. 

 b) facultativo, complementar e organizado de forma dependente em relação à previdência pública. 

 c) obrigatório para trabalhadores de remuneração superior ao teto da previdência pública, 

contratual e regulado por lei complementar. 

 d) obrigatório para empresas estatais e de grande porte, complementar e capitalizado. 

 e) facultativo, organizado de forma autônoma em relação à previdência pública e regulado por lei 

ordinária. 

 

 

Questão 4: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Seguridade Social 

Sinfrônio, jovem com 13 anos de idade, em situação de hipossuficiência econômica, Georgino com 

35 anos, empresário bem sucedido no ramo imobiliário. De acordo com os destinatários da proteção 

social dentro do sistema público de seguridade social brasileiro, é correto afirmar que 

 a) Sinfrônio e Georgino podem participar como segurados do subsistema de previdência social. 

 b) Georgino e Sinfrônio estão atualmente alcançados pelo subsistema de assistência social. 

 c) Sinfrônio e Georgino podem participar do subsistema de saúde. 

 d) Georgino pode ser hoje destinatário dos programas de saúde e assistência social. 

 e) Georgino pode participar apenas do subsistema de saúde. 

 

 

Questão 5: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Conceituação (Seguridade Social) 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

 a) de iniciativa da sociedade, reguladas pelos Poderes Públicos, destinadas a assegurar os direitos 

relativos a saúde, previdência e assistência social. 
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 b) exclusivas dos Poderes Públicos, destinadas a prover, quando materialmente possível, os direitos 

relativos a saúde, previdência e assistência social. 

 c) exclusivas dos Poderes Públicos, destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde, previdência 

e assistência social. 

 d) de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a 

saúde, previdência e assistência social. 

 e) de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a prover, quando materialmente 

possível, os direitos relativos a saúde, previdência e assistência social. 

 

 

Questão 6: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Conceituação (Seguridade Social) 

Considere as afirmações: 

 

I. No âmbito do Direito Previdenciário, as expressões “seguridade social” e “assistência social” são 

sinônimas puras, revelando sistemas idênticos, que são universalizados, contributivos e contam 

com a participação obrigatória da União, de empregadores e empregados. 

 

II. Em Direito Previdenciário, torna-se possível a solução de controvérsias mediante aplicação da 

equidade, de que é exemplo a concessão de salário-maternidade para o segurado homem que, em 

relação homoafetiva, adota criança. 

 

III. As normas internacionais entre organismos estrangeiros e o Brasil, tais como tratados, acordos 

ou convenções, quando versem sobre matéria previdenciária, devem ser interpretados como lei 

especial, nos termos do artigo 85-A, da Lei no 8212/1991. 

 

IV. Previdência Social engloba um conceito amplo, universal, sendo em verdade o gênero da qual 

são espécies a assistência social, a saúde e a seguridade social. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  II e IV. 
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 c)  II e III. 

 d)  III e IV. 

 e)  I, III e IV. 

 

 

Questão 7: FCC - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2011 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

De acordo com a Lei no 8.212/91, a organização da Assistência Social obedecerá duas diretrizes, 

sendo uma delas, 

 

 a) a participação da população na formulação e no controle das ações em todos os níveis. 

 b) a universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição. 

 c) o valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento 

do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. 

 d) a preservação do valor real dos benefícios, com aplicação de metas preestabelecidas pelos 

órgãos de direção competente. 

 e) o funcionamento da previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 

 

 

Questão 8: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Em relação à saúde e à assistência social, está previsto na Constituição Federal brasileira que 

 a) a assistência social será prestada a quem dela necessitar, mantendo relação direta com a 

contribuição à seguridade social. 

 b) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único. 

 c) as instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, do sistema 

único de saúde. 

 d) as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do tesouro 

nacional, sendo vedada a destinação de recursos do orçamento da seguridade social para tais fins. 

 e) há vinculação de receita mínima anual para ações e serviços públicos de saúde apenas para 

União, Estados e Distrito Federal. 
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Questão 9: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Com relação ao Conselho Nacional de Previdência Social − CNPS considere: 

 

I. O Conselho Nacional de Previdência Social é composto por representante do Governo Federal e 

da Sociedade Civil totalizando onze membros em sua composição. 

II. O Conselho Nacional de Previdência Social possui, na sua composição, três membros 

representantes dos aposentados e pensionistas. 

III. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão 

nomeados pelo Presidente da República. 

IV. O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada quinze 

dias, por convocação de seu Presidente. 

 

De acordo com a Lei no 8.213/91, está correto o que consta APENAS em 

 a) II, III e IV. 

 b) I, II e III. 

 c) II e III. 

 d) I e IV. 

 e) I e II. 

 

 

Questão 10: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Considere as seguintes assertivas a respeito da assistência social: 

 

I. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 

II. A participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis é uma das diretrizes de organização das ações 

governamentais na área da assistência social. 
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III. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e 

promoção social até três décimos por cento de sua receita tributária líquida. 

IV. É vedada a aplicação dos recursos de programa de apoio à inclusão e promoção social dos 

Estados e do Distrito Federal no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. 

 

De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e III. 

 b) I, II e IV. 

 c) I, III e IV. 

 d) II, III e IV. 

 e) II e IV. 

 

 

Questão 11: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

De acordo com a Lei no 8.213/91, os membros do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS 

e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo 

 a) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de três 

anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. 

 b) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois 

anos, sendo vedada a recondução. 

 c) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de quatro 

anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. 

 d) Presidente do Congresso Nacional, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato 

de três anos, sendo vedada a recondução. 

 e) Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois 

anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. 

 

 

Questão 12: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 
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As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por 

Comissão integrada por 

 a) cinco representantes, sendo três da área da previdência social e dois da área de assistência 

social. 

 b) cinco representantes, sendo dois da área da saúde, dois da área da previdência social e um da 

área de assistência social. 

 c) seis representantes, sendo dois da área da saúde, dois da área da previdência social e dois da área 

de assistência social. 

 d) três representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área 

de assistência social. 

 e) três representantes, sendo dois da área da previdência social e um da área de assistência social. 

 

 

Questão 13: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Sobre o Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS, considere: 

 

I. O CNPS terá, dentre os seus membros, seis representantes do Governo Federal. 

II. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da 

República. 

III. Os membros do CNPS representantes titulares da sociedade civil terão mandato de 2 (dois) 

anos, vedada a recondução. 

IV. O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por mês, por convocação de seu Presidente. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e III. 

 b) I, II e III. 

 c) I, II e IV. 

 d) II, III e IV. 

 e) I e II. 
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Questão 14: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Considere as seguintes assertivas a respeito do Conselho Nacional de Previdência Social − CNPS: 

 

I. Conselho Nacional de Previdência Social − CNPS,que terá como membros seis representantes do 

Governo Federal e nove representantes da sociedade civil. 

II. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da 

República. 

III. Os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois anos, sendo vedada a 

recondução. 

IV. O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu Presidente, não 

podendo ser adiada a reunião por mais de quinze dias se houver requerimento nesse sentido da 

maioria dos conselheiros. 

 

De acordo com a Lei nº 8.213/91, está correto o que consta APENAS em 

 a) II, III e IV. 

 b) I, II e IV. 

 c) II e III. 

 d) I, II e III. 

 e) I e IV. 

 

 

Questão 15: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com 

diretrizes determinadas. Dentre elas, está 

 a)  a centralização, com direção única no Governo Federal. 

 b)  a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

 c)  o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. 

 d)  o caráter contributivo e de filiação obrigatória. 

 e)  a promoção da integração ao mercado de trabalho. 
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Questão 16: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

O Sistema Único de Saúde deve ser financiado 

 a)  exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social e da União. 

 b)  entre outras fontes, mediante aplicação de recursos mínimos estaduais, distritais e municipais 

derivados dos seus impostos e da repartição constitucional de receitas tributárias. 

 c)  por recursos provenientes das contribuições sociais das empresas incidentes sobre a folha de 

pagamentos e dos trabalhadores e demais segurados da previdência social. 

 d)  entre outras fontes, por contribuições diretas dos cidadãos usuários do sistema. 

 e)  mediante aplicação de recursos mínimos estaduais e municipais derivados de suas receitas não 

tributárias, dada a vedação constitucional da vinculação de receitas de impostos a fundos e 

despesas. 

 

 

Questão 17: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

O regime de previdência privada, firmado pelo art. 202 da Constituição Federal, tem caráter 

complementar, é organizado de forma 

 a)  vinculada em relação ao regime geral de previdência social e será facultativo, baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado, além de regulado por lei ordinária. 

 b)  vinculada em relação ao regime geral de previdência social e será obrigatório, baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado, além de regulado por lei 

complementar. 

 c)  paralela em relação ao regime próprio de previdência social e será facultativo, baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado, além de regulado por lei 

complementar. 

 d)  autônoma em relação ao regime geral de previdência social e será obrigatório, desvinculado da 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado, além de regulado por lei 

complementar. 
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 e)  autônoma em relação ao regime geral de previdência social e será facultativo, baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado, além de regulado por lei 

complementar. 

 

 

Questão 18: FCC - DP CE/DPE CE/2014 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Segundo a Lei no 8.213/91, o Conselho Nacional de Previdência Social − CNPS é composto por 

 a)  nove representantes do Governo Federal, indicados pelo Congresso Nacional e nomeados pelo 

Presidente da República para mandato de dois anos, vedada a recondução. 

 b) seis representantes da sociedade civil, sendo três representantes dos trabalhadores em 

atividade e três representantes dos empregadores, vedado a nomeação de aposentado ou 

pensionista. 

 c)  quinze membros nomeados pelo Presidente da República, sendo que os representantes titulares 

da sociedade civil terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única 

vez. 

 d)  onze representantes do Governo Federal, indicados pelo Congresso Nacional e nomeados pelo 

Presidente da República para mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma 

única vez. 

 e)  oito representantes da sociedade civil, sendo quatro representantes dos trabalhadores em 

atividade e quatro representantes dos empregadores, vedado a nomeação de aposentado ou 

pensionista. 

 

 

Questão 19: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

De acordo com a Lei no 8.212/1991, as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da 

Seguridade Social serão elaboradas por Comissão integrada por 

 a)  três representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área 

de assistência social. 

 b)  sete representantes, sendo dois da área da saúde, dois da área da previdência social e três da 

área de assistência social. 
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 c)  sete representantes, sendo dois da área da saúde, três da área da previdência social e dois da 

área de assistência social. 

 d)  cinco representantes da área de assistência social. 

 e)  três representantes da área da assistência social. 

 

 

Questão 20: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Nos termos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, a Seguridade Social 

compreende um conjunto de ações 

 a) integradas e de iniciativa exclusiva do Poder Público Federal e da sociedade, com destinação de 

garantia de direitos da previdência social, da saúde, da assistência social, da educação, cultura e 

desporto. 

 b) independentes e centralizadas, de iniciativa privativa dos Poderes Públicos, visando 

exclusivamente à garantia de direitos relativos à previdência social. 

 c) integradas de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 d) descentralizadas e concorrentes, de iniciativa privativa da União e dos Estados Membros, com 

objetivo de assegurar direitos relativos exclusivamente às áreas de previdência e assistência social. 

 e) integradas e de iniciativa privativa dos Poderes Públicos com destinação à garantia de direitos da 

previdência social, da saúde, da assistência social, da educação, cultura e desporto. 

 

 

Questão 21: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 

Assunto: Organização (Seguridade Social) 

Em relação à Previdência Social no Brasil, conforme legislação vigente, é INCORRETO afirmar: 

 a) Há previsão legal de dois regimes previdenciários de caráter obrigatório e um de caráter 

facultativo. 

 b) O Regime Próprio da Previdência Social − RPPS é aquele aplicável aos servidores públicos 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações. 

 c) O Regime Próprio da Previdência Social − RPPS tem caráter obrigatório, contributivo e solidário. 
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 d) O Regime de Previdência Complementar tem natureza facultativa e caráter duplo, ou seja, pode 

ser instituído tanto por um ente privado como por uma entidade de natureza pública. 

 e) O Regime Geral da Previdência Social − RGPS possui caráter facultativo, contributivo e, no que 

couber, socorrer-se-á dos requisitos e critérios que estão fixados no regime próprio, conforme 

expressa previsão constitucional. 

 

 

Questão 22: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A receita da seguridade social não está adstrita a trabalhadores, empregadores e Poder Público. 

Essa assertiva relacionada a receita da seguridade social está baseada, especificamente, ao 

princípio da 

 

 a)  natureza democrática e descentralizada da administração. 

 b)  diversidade da base de financiamento. 

 c)  universalidade da cobertura e do atendimento. 

 d)  equidade na forma de participação no custeio. 

 e)  seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. 

 

 

Questão 23: FCC - Proc Mun (SP)/Pref SP/2008 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

 

É princípio explícito da seguridade social na Constituição de 1988: 

 

 a) retributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 b) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com a 

participação de trabalhadores e empregadores nos órgãos colegiados. 

 c) irredutibilidade do valor das contribuições. 

 d) desnecessidade de fonte de custeio total para criação de benefícios. 

 e) universalidade da cobertura e do atendimento. 
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Questão 24: FCC - Proc (ALPB)/ALPB/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Conforme previsão contida na Constituição da República Federativa do Brasil, a previdência social 

atenderá, nos termos da lei, 

 a) de forma integral, sem caráter contributivo, com prioridade para as atividades preventivas. 

 b) a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. 

 c) a valorização da diversidade étnica e regional. 

 d) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 

 e) a vigilância sanitária e epidemiológica, fiscalização de substâncias psicoativas, tóxicas e 

radioativas. 

 

 

Questão 25: FCC - Proc (ALPB)/ALPB/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A Seguridade Social está inserida na Constituição da República Federativa do Brasil como objetivo 

da ordem social, cabendo ao Poder Público organizá-la com base em alguns objetivos ou princípios. 

Assim sendo, a escolha de um plano básico compatível com a força econômico-financeira do sistema 

e as reais necessidades dos protegidos, refere-se ao objetivo ou princípio da 

 a) universalidade da cobertura e atendimento. 

 b) uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. 

 c) seletividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 d) equidade na participação do custeio. 

 e) diversidade na base de financiamento. 

 

 

Questão 26: FCC - DP AM/DPE AM/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, compete ao Poder Público, nos 

termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de 

 a) universalidade da cobertura e singularidade no atendimento. 

 b) unidade na base do financiamento e custeio. 
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 c) equidade na forma de participação no custeio. 

 d) centralização na administração, com direção única em todas as esferas de governo. 

 e) diversidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, em razão das suas 

peculiaridades. 

 

 

Questão 27: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Ao se conceder o benefício assistencial da renda vitalícia ao idoso ou ao deficiente sem meios de 

subsistência estará sendo aplicado, especificamente, o princípio da 

 a) equidade na forma de participação no custeio. 

 b) universalidade do atendimento. 

 c) universalidade da cobertura. 

 d) distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 e) diversidade da base de financiamento. 

 

 

Questão 28: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Para um trabalhador que não possua dependentes, o benefício salário-família não será concedido; 

para o trabalhador que se encontre incapaz temporariamente para o trabalho, por motivo de 

doença, não será concedida a aposentadoria por invalidez, mas auxílio doença. Nesses casos, está 

sendo aplicado, especificamente, o princípio constitucional da 

 a) seletividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 b) universalidade na cobertura e no atendimento. 

 c) equidade na forma de participação no custeio. 

 d) diversidade da base de financiamento. 

 e) democratização e descentralização da administração. 

 

 

 

Questão 29: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 
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Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A entrega das ações, prestações e serviços de seguridade social a todos os que necessitem, tanto em 

termos de previdência social, como no caso da saúde e da assistência social, constitui, 

especificamente o princípio constitucional da 

 a) universalidade da cobertura. 

 b) distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 c) diversidade da base de financiamento. 

 d) universalidade do atendimento. 

 e) seletividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 

 

Questão 30: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: 

  

I. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

II. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo  

da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. 

III. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetariamente. 

IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder real. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III. 

 b) II e III. 

 c) I, II e III. 

 d) II e IV. 

 e) I e IV. 

 

 

Questão 31: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 
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Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 

objetivos: 

 a) irredutibilidade da base de financiamento e caráter democrático e centralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 b)  uniformidade da base de financiamento e caráter democrático e centralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 c) diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 d) equidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo 

nos órgãos colegiados. 

 e) seletividade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados 

 

 

Questão 32: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 a)  descentralização, com direção única no governo federal; atendimento integral, com prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação dos Poderes 

Públicos Municipal, Estadual e Federal. 

 b)  descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da 

comunidade. 

 c)  centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação 

dos Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal. 
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 d)  descentralização, com direção pulverizada em cada esfera de governo; atendimento restrito, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços previdenciários; e 

participação da comunidade. 

 e)  centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento restrito, com 

prioridade para as atividades combativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da 

comunidade. 

 

 

Questão 33: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Conforme previsão contida na Constituição Federal, compete ao Poder Público organizar a 

Seguridade Social alicerçado no seguinte princípio ou objetivo: 

 a) irredutibilidade do valor dos serviços e do custeio. 

 b) diversidade dos benefícios às populações urbanas e rurais. 

 c) centralismo administrativo. 

 d) seletividade no atendimento. 

 e) diversidade da base de financiamento. 

  

 

 

Questão 34: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A concessão de benefício, ainda que não conste prova do pagamento de contribuições 

previdenciárias, é possível no Regime Geral de Previdência Social, em relação a segurados 

empregados e contribuintes individuais prestadores de serviço a pessoas jurídicas, baseado no 

princípio da 

 a) equidade na forma de participação no custeio. 

 b) alteridade de custeio. 

 c) automaticidade das prestações. 

 d) contrapartida. 

 e) diversidade na base de custeio. 
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Questão 35: FCC - JT TRT18/TRT 18/2012 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

São objetivos inspiradores na organização da Seguridade Social, a serem observados pelo Poder 

Público, conforme previsão constitucional: 

 a)  Atendimento com prioridade para atividades preventivas. 

 b)  Universalidade da cobertura e particularidade do atendimento. 

 c)  Caráter democrático e centralizado da administração. 

 d)  Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 e)  Dissemelhança dos benefícios às populações urbanas e rurais. 

 

 

Questão 36: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Jurídica/2014 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Decorre do princípio constitucional da equidade na forma de participação no custeio, a atual 

previsão legal de contribuições sociais de seguridade 

 a) dos segurados do regime geral em alíquotas iguais, independentemente do nível remuneratório. 

 b) de todos os usuários do Sistema Único de Saúde que tenham comprovada capacidade 

contributiva. 

 c) dos pensionistas e inativos dos Estados, qualquer que seja o valor das pensões e aposentadorias. 

 d) sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. 

 e) das empresas em alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da utilização intensiva de 

mão de obra. 

 

 

Questão 37: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Em relação ao conceito e objetivos da Seguridade Social considere: 

 

I. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 
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II. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na 

prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de 

participação no custeio. 

III. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 

da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, e das contribuições sociais, entre outras: a do empregador, da empresa e da 

entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a folha de salários e demais 

rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 

serviço, mesmo sem vínculo empregatício; a receita ou o faturamento e o lucro. 

IV. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total. 

 

Está correto o que consta em 

 a) III e IV, apenas. 

 b) II, III e IV, apenas. 

 c) I, II e III, apenas. 

 d) I, II, III e IV. 

 e) I, II e IV, apenas. 

 

 

Questão 38: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Os princípios constituem os mandamentos basilares de um sistema jurídico, ou seja, a maneira pela 

qual se opera determinado ramo do Direito. Diante disso, entre os princípios e diretrizes da 

Seguridade Social, considere: 

 

I. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e irredutibilidade do valor 

dos benefícios. 

II. Igualdade na forma de participação no custeio e da base de financiamento. 
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III. A universalidade da cobertura e do atendimento e a uniformidade e equivalência dos benefícios 

e serviços às populações urbanas e rurais. 

IV. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da 

comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III e IV. 

 b) I, II e IV. 

 c) I e IV. 

 d) II e III. 

 e) I, III e IV. 

 

 

Questão 39: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A gestão da seguridade social conforme previsão constitucional será realizada de forma 

 a) descentralizada, colegiada e quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo. 

 b) descentralizada, monocrática e tripartite, com participação dos poderes públicos, dos 

empregadores e dos trabalhadores. 

 c) centralizada na União, colegiada e quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo. 

 d) centralizada nos municípios, monocrática e tripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores e do Governo. 

 e) descentralizada, colegiada e bipartite, com participação dos poderes públicos e do empresariado. 

 

 

Questão 40: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A seguridade social será financiada mediante recursos provenientes dos poderes públicos e de 

algumas contribuições sociais de particulares. Sobre estas últimas, após a criação por lei, somente 

poderão ser exigidas: 

 a) após decorridos 120 dias. 
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 b) no dia seguinte da sua criação. 

 c) no exercício financeiro seguinte ao ano da criação. 

 d) após decorridos 45 dias. 

 e) após decorridos 90 dias. 

 

 

Questão 41: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A legislação preceitua alguns princípios que são disposições fundamentais do sistema da 

Seguridade Social no Brasil. O princípio que prevê que as prestações sejam fornecidas apenas a 

quem realmente necessitar, desde que se encontrem nas situações que a lei definiu, bem como o 

grau de proteção devido a cada um, é o da 

 a) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas, rurais e 

ribeirinhas. 

 b) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 c) universalidade de cobertura e do atendimento. 

 d) irredutibilidade do valor dos benefícios e dos serviços. 

 e) diversidade da base de financiamento. 

 

 

Questão 42: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle Externo/Atividade Jurídica/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

O princípio constitucional estipulando que a Seguridade Social deve contemplar todas as 

contingências sociais que geram necessidade de proteção e acolher todas as pessoas 

indistintamente é o da 

 a)  dignidade da pessoa humana. 

 b)  universalidade de cobertura e do atendimento. 

 c)  uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

 d)  diversidade da base de financiamento. 

 e)  seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
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Questão 43: FCC - Proc (PGE RN)/PGE RN/2014 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Considere as afirmativas abaixo sobre o sistema de seguridade social previsto na Constituição 

Federal de 1988. 

  

I. Seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da 

sociedade, destinado a garantir um elenco essencial de direitos sociais, que compreende as áreas da 

saúde, assistência social, previdência social e educação básica. 

II. Tendo em vista o objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento, princípio vetor do 

sistema de seguridade social brasileiro, contexto no qual está inserida a previdência social, todo 

aquele que seja alcançada por um risco social terá direito a benefícios previdenciários, levando-se 

em conta apenas a efetiva existência de necessidade social. 

III. Seguridade social se compõe das áreas de saúde, assistência social e previdência social. A saúde 

e a assistência se direcionam ao cidadão hipossuficiente, enquanto que a previdência apenas a 

trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. 

IV. O princípio da uniformidade e equivalência entre as prestações devidas às populações urbana e 

rural decorre do princípio da isonomia e, por isso mesmo, não impede a existência de regras 

diferenciadas de acesso a benefícios previdenciários pela população rural. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) III. 

 c) II e III. 

 d) IV. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 44: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

De acordo com a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. No tocante aos 

princípios constitucionais da Seguridade Social, na Saúde há 

 a) Universalidade da cobertura. 
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 b) Universalidade de atendimento. 

 c) Distributividade na prestação de serviços. 

 d) Distributividade na prestação de benefícios. 

 e) Seletividade na prestação de benefícios ou serviços. 

 

 

Questão 45: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

O princípio constitucional com dupla dimensão, uma objetiva atinente aos fatos sobre os quais 

incidirão contribuições e outra subjetiva relativa às pessoas naturais ou jurídicas que verterão as 

contribuições, cujo objetivo é a diminuição do risco do sistema protetivo é o da 

 a)  contrapartida. 

 b)  diversidade na base de financiamento. 

 c)  caráter democrático e descentralizado de gestão. 

 d)  equidade na forma de participação no custeio. 

 e)  solidariedade. 

 

 

Questão 46: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

Considerando os direitos relativos ao Regime Geral da Previdência Social insculpidos no texto 

constitucional federal é correto afirmar: 

 a)  É vedada a filiação ao Regime Geral da Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, 

de pessoa participante de regime próprio de previdência. 

 b)  Os salários de contribuição considerados no cálculo do benefício serão corrigidos 

monetariamente, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, quando serão 

corrigidos somente os doze últimos salários de contribuição. 

 c)  A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base a média dos proventos 

percebidos ao longo do ano base. 

 d)  Em nenhuma hipótese é admitida a adoção de critérios e requisitos diferenciados para a 

concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral da Previdência Social. 
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 e)  Nas situações especiais previstas em lei é possível que o benefício substitutivo ao salário de 

contribuição ou ao rendimento do trabalho do segurado tenha valor inferior ao salário mínimo. 

 

 

Questão 47: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

É princípio constitucional expressamente imposto à seguridade social: 

 a) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas nos órgãos públicos 

colegiados e autárquicos. 

 b) Participação do beneficiário na forma de custeio dos benefícios de prestação continuada. 

 c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 d) Uniformidade e equivalência na prestação de benefícios e serviços às populações urbanas, rurais 

e de fronteira, nesta incluídos os estrangeiros que tenham filhos no Brasil. 

 e) Irredutibilidade do valor dos benefícios contributivos. 

 

 

Questão 48: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A Constituição Federal do Brasil e a legislação infraconstitucional que dispõe sobre planos de 

benefícios e custeio da previdência social preveem, como princípio básico da seguridade social, 

 a) uniformidade e equivalência dos benefícios entre as populações urbanas e rurais, podendo haver 

diferenciação entre os serviços dessas populações criada por meio de lei complementar com 

objetivo de adequar os serviços às características regionais de cada atividade. 

 b) universalidade na prestação dos benefícios e serviços, considerado o caráter seletivo e 

distributivo na cobertura e no atendimento. 

 c) preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço para que haja previsão anterior da 

fonte de recursos que financiará a criação ou ampliação de qualquer benefício ou serviço da 

previdência pública. 

 d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão conjunta tripartite da 

comunidade, composta de representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários nos 

órgão colegiados. 
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 e) solidariedade, também denominado universalidade de cobertura, que prevê não haver um único 

tipo de benefício ou serviço, mas diversos, que são concedidos e mantidos de forma seletiva 

observando a necessidade de cada contribuinte. 

 

 

Questão 49: FCC - JT TRT20/TRT 20/2012 

Assunto: Princípios Constitucionais (Seguridade Social) 

A seguridade social, que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social, NÃO tem como objetivo 

 a) a universalidade da cobertura e do atendimento e a seletividade e distributividade na prestação 

dos benefícios e serviços. 

 b) a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e a equidade na forma de 

parti cipação no custeio. 

 c) a diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 d) a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base de financiamento. 

 e) a universalidade da cobertura e do atendimento e o caráter democrático e centralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 

 

Questão 50: FCC - JT TRT1/TRT 1/2011 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Para fazer frente a aumento inercial de despesas públicas com benefícios de prestação continuada 

pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social − INSS, sem que se trate de gastos oriundos de novos 

benefícios criados por lei, à União 

 a) caberá editar lei complementar instituindo nova contribuição ou aumentando as hoje em dia 

existentes, pois se está diante da necessidade de expansão de receitas oriundas de contribuições de 

seguridade social. 
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 b) caberá editar lei ordinária, caso a opção política para o aumento das receitas recaia 

exclusivamente sobre a elevação das alíquotas aplicáveis à contribuição incidente sobre a folha de 

pagamentos das empresas. 

 c) caberá editar lei complementar instituindo empréstimo compulsório, pois se está diante de 

obrigatório investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional para a economia 

do país. 

 d) restará responsabilizar-se pela cobertura das insuficiências financeiras, porque somente 

despesas oriundas de novos benefícios autorizariam a edição de lei aumentando contribuições de 

seguridade social, quer as já existentes, quer as novas, diante do caráter bicondicional da regra da 

contrapartida. 

 e) restará diminuir por lei o valor dos benefícios pagos pelo INSS, após negociação coletiva entre 

Governo e centrais sindicais, confederações, federações ou sindicatos de aposentados, ante a dupla 

impossibilidade constitucional, quer de aumento de contribuições previstas em lei à falta de novos 

benefícios, quer de responsabilização subsidiária por despesas de autarquia. 

 

 

 

Questão 51: FCC - Proc (ALPB)/ALPB/2013 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Conforme previsão contida na Lei no 8.212/91 que dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social, as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas 

pela Comissão integrada por 

 a) três representantes: um da área de saúde, um da área da previdência social e um da área de 

assistência social. 

 b) três representantes: um dos trabalhadores, um dos empresários e um do governo federal. 

 c) três representantes: um da União, um dos Estados membros e um dos Municípios. 

 d) quatro representantes: um da União, um do Distrito Federal, um dos Estados-Membros e um dos 

Municípios. 

 e) quatro representantes: um dos Municípios, um dos trabalhadores, um dos empresários e um dos 

aposentados. 
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Questão 52: FCC - DP AM/DPE AM/2013 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Em relação à Organização e Custeio da Seguridade Social, analise as afirmações abaixo. 

I. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por 

comissão integrada por 3 (três) representantes, sendo 1 (um) de cada área: saúde, previdência 

social e assistência social. 

II. A contribuição do empregado doméstico, bem como a do trabalhador avulso é de 12% (doze por 

cento) do seu salário-de-contribuição mensal. 

III. A União não é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade 

Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência 

Social, por falta de previsão da Lei Orçamentária Anual. 

IV. Constitui receita da Seguridade Social 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos 

bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. 

V. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco 

por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao 

INSS, no prazo de até dois dias úteis após a realização do evento. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e III. 

 b) I, III e V. 

 c) II, III e IV. 

 d) II, IV e V. 

 e) I, IV e V. 

 

 

 

Questão 53: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

De acordo com a Constituição Federal brasileira, as contribuições sociais do empregador, da 

empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidirão, dentre outras, sobre 
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 a) os rendimentos do trabalho pagos ou creditados somente a tÍtulo salarial, à pessoa física que lhe 

preste serviço exclusivamente com vínculo empregatício. 

 b) a folha de salários pagos à pessoa física que lhe preste serviço exclusivamente com vínculo 

empregatício. 

 c) todo e qualquer rendimento do trabalho com natureza salarial pagos à pessoa física que lhe 

preste serviço exclusivamente com vínculo empregatício. 

 d) todo e qualquer rendimento do trabalho pagos ou creditados a título exclusivamente salarial, à 

pessoa física ou jurídica que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

 e) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

 

 

 

Questão 54: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Considerando as normas constitucionais que tratam do financiamento da Seguridade Social, os 

benefícios ou os serviços que são por ela prestados poderão ser criados, majorados ou estendidos 

 a) sem que haja a previsão da correspondente fonte de custeio total. 

 b) desde que haja a previsão da correspondente fonte de custeio total. 

 c) desde que haja a previsão da correspondente fonte de custeio total, apenas para os benefícios e 

os serviços prestados pela previdência social. 

 d) sem que haja a previsão da correspondente fonte de custeio total, exceto para os serviços de 

assistência à saúde, cuja criação, majoração ou extensão dependem da previsão de fonte de custeio 

total. 

 e) desde que haja a previsão da correspondente fonte de custeio total, apenas para os benefícios e 

serviços prestados pela assistência social. 

 

 

 

Questão 55: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Segundo a chamada regra constitucional da contrapartida: 
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 a) nenhum benefício ou serviço da seguridade social pode ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total. 

 b) nenhuma contribuição de seguridade social pode ser exigida antes de 90 dias da data de 

publicação da lei que a houver instituído ou diminuído. 

 c) nenhum benefício previdenciário ou assistencial pode ser deferido sem que tenha havido prova 

das contribuições previdenciárias exigidas a título de carência. 

 d) nenhuma contribuição previdenciária é devida sem que tenha havido efetiva prestação de 

trabalho pelo segurado. 

 e) nenhuma contribuição patronal é devida sem que o segurado tenha trazido regular prova de sua 

documentação pessoal ao empregador. 

 

 

Questão 56: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Incide contribuição para a seguridade social sobre 

 a) quaisquer pagamentos feitos por empresas a seus empregados. 

 b) receita ou faturamento de entidades beneficentes de assistência social. 

 c) bens alienados em hasta pública na Justiça do Trabalho. 

 d) exportação de bens ou serviços ao exterior. 

 e) folha de salários e demais rendimentos de trabalho das empresas, pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício. 

 

 

 

Questão 57: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Considerando que as empresas Todos-os-Santos Indústria e Comércio, Soteropolitano Hotel de 

Turismo e o Banco MMC, que atuam como indústria de transformação, hotelaria e banco comercial, 

com graus de risco grave, médio e leve, respectivamente, é certo dizer que sua contribuição para 

Seguridade Social e para financiamento do benefício da aposentadoria especial, previstas no artigo 

22, I e II, da Lei no 8.212/91 (somente em relação aos segurados empregados), será, 

respectivamente, de 
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 a) 20% + 3%; 20% + 2%; e 20% + 2,5% + 1%. 

 b) 20%; 20%; 22,5%. 

 c) 15% + 3%; 15% + 2,5% + 1%; e 15% + 1%. 

 d) 20%; 21%; 22,5%. 

 e) 20% + 1%; 20% + 2%; 20% + 2,5%. 

 

 

Questão 58: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: 

 a) receitas da União; receitas das contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a 

remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; das contribuições sociais incidentes 

sobre a receita de concursos de prognósticos; além de receitas de outras fontes. 

 b) receitas federais, estaduais e municipais; receitas das contribuições sociais das empresas, 

incidentes sobre a remuneração paga aos beneficiários a seu serviço; das contribuições sociais 

incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos; além de receitas de outras fontes. 

 c) receitas da União; receitas das contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a 

remuneração paga ou creditada aos beneficiários a seu serviço; das contribuições sociais incidentes 

sobre a receita de jogos educacionais; além de receitas de outras fontes. 

 d) receitas federais, estaduais e municipais; receitas das contribuições sociais das empresas, 

incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; das contribuições 

de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos; 

além de receitas de outras fontes. 

 e) receitas da União; receitas das contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a 

remuneração paga aos segurados a seu serviço; das contribuições de intervenção no domínio 

econômico incidentes sobre a receita de jogos educacionais; além de receitas de outras fontes. 

 

 

Questão 59: FCC - JT TRT11/TRT 11/2012 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Quanto ao custeio da seguridade social, é INCORRETO afirmar: 
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 a) As contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada não poderão 

ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica ou da condição 

estrutural do mercado de trabalho, em razão do princípio da isonomia. 

 b) As entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei 

são isentas de contribuição para a seguridade social. 

 c) A concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais do empregador incidente sobre a 

folha de salários é vedada, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. 

 d) A seguridade social também será financiada por recursos provenientes das contribuições sociais 

do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 

 e) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 

da lei, mediante recursos dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. 

 

 

Questão 60: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Conforme previsão legal, a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, 

calculada sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o 

mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a 

retribuir o trabalho, é de 

 a) 15% (quinze por cento). 

 b) 22,5% (vinte e dois e meio por cento). 

 c) 20% (vinte por cento). 

 d) 12,5% (doze e meio por cento). 

 e) 8% (oito por cento) até 11% (onze por cento). 

 

 

Questão 61: FCC - JT TRT18/TRT 18/2012 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Sobre o sistema de financiamento da Seguridade Social é correto afirmar que 

 a)  as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social 

integrarão o orçamento da União. 
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 b)  a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não 

poderá receber benefícios do Poder Público ou incentivos fiscais. 

 c)  a criação de benefício da Seguridade Social independe de fonte de custeio total. 

 d)  as contribuições sociais que custeiam a Seguridade Social só podem ser exigidas após sessenta 

dias da data da publicação da lei que as houver instituído. 

 e)  a contribuição social das entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências 

estabelecidas em lei incidem apenas sobre a folha de salários. 

 

 

Questão 62: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

A respeito do custeio da seguridade social, é correto afirmar que 

 a) as pessoas físicas e jurídicas em débito com o sistema da seguridade social não podem contratar 

com o Poder Público. 

 b) as contribuições sociais de seguridade só podem ser exigidas no exercício financeiro seguinte e 

desde que já decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído. 

 c) a proposta de orçamento da seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos 

responsáveis por saúde, previdência social e assistência social, em vista das metas e prioridades 

fixadas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 d) os aposentados do regime geral que retornam à atividade não podem sofrer desconto de 

contribuições previdenciárias, por serem imunes. 

 e) as contribuições pessoais dos segurados podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas 

em razão de a atividade desempenhada ser mais ou menos agressiva à saúde ou à integridade física. 

 

 

Questão 63: FCC - Proc MPC (TCM-GO)/TCM-GO/2015 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

O leilão X de bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal teve o resultado de R$ 

800.000,00. Neste caso, 

 a) R$ 400.000,00 do resultado constituirá receita da Seguridade Social. 

 b) R$ 320.000,00 do resultado constituirá receita da Seguridade Social. 
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 c) não há receita da Seguridade Social uma vez que o leilão foi realizado pelo Departamento da 

Receita Federal. 

 d) R$ 560.000,00 do resultado constituirá receita da Seguridade Social. 

 e) R$ 80.000,00 do resultado constituirá receita da Seguridade Social. 

 

 

Questão 64: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

A Seguridade Social é o principal instrumento de promoção da proteção social, sendo necessárias 

fontes de custeio e financiamento para sua manutenção. Conforme comando constitucional, é 

correto afirmar: 

 a) Os recursos provenientes dos Municípios não fazem parte do rol de responsáveis pelo 

financiamento. 

 b) A Emenda Constitucional nº 42/2003 aboliu a receita dos concursos de prognósticos da relação 

de financiadores. 

 c) O exportador de produtos industrializados ou de serviços, bem como aqueles equiparados por 

lei, fazem parte do rol constitucional de contribuições sociais que custeiam o sistema. 

 d) O importador de bens ou serviços do exterior, ou de que a lei a ele equiparar, é financiador. 

 e) As contribuições sociais do empregador sobre a folha de salários, a receita ou o faturamento, não 

poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. 

 

 

Questão 65: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Segundo o princípio constitucional da contrapartida, nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social pode ser 

 a) aumentado ou diminuído sem a correspondente majoração ou redução, remissão ou anistia 

quanto às fontes de custeio. 

 b) suprimido ou diminuído enquanto não atingida a universalidade do bem-estar e justiça sociais. 

 c) criado, majorado ou estendido sem a previsão de contribuição pelo beneficiário. 

 d) criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
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 e) criado, majorado ou estendido sem a previsão de contribuição pelos beneficiários e respectivos 

empregadores, empresas ou pessoas a ela equiparadas. 

 

 

Questão 66: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

No que diz respeito ao financiamento da seguridade social, é INCORRETO afirmar: 

 a) o sistema será financiado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além das contribuições sociais. 

 b) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social 

constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

 c) a fixação de alíquotas e bases de cálculo diferenciadas da contribuição social do empregador, em 

razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da 

condição estrutural do mercado de trabalho, demonstra a equidade na forma de custeio do sistema. 

 d) a lei complementar poderá instituir outras fontes para financiar a seguridade social. 

 e) não incide contribuição social sobre aposentadoria e pensão concedidas pelos regimes de 

previdência social, devida pelo trabalhador e demais segurados. 

 

 

Questão 67: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 

Pode ser classificada como contribuição previdenciária a contribuição 

 a)  do empregador sobre receita e faturamento. 

 b)  do importador de bens ou serviços do exterior. 

 c)  do empregador sobre a folha de salários. 

 d)  do empregador sobre o lucro. 

 e)  para o PIS/PASEP. 

 

 

Questão 68: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Financiamento da Seguridade Social 
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O princípio da contrapartida: 

 a) pode ser definido como diretriz que impõe ao sistema previdenciário observar o equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

 b) trata-se de princípio aplicado exclusivamente aos sistemas de previdência. 

 c) trata-se de princípio aplicado exclusivamente aos sistemas de previdência e assistência, mas não 

de saúde. 

 d) pode ser definido como a diretriz que impõe a existência de prévia fonte de custeio para que um 

benefício ou serviço da seguridade social seja criado ou majorado. 

 e) é princípio que rege o orçamento público não aplicável ao sistema de seguridade social. 

 

 

Questão 69: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Regime Geral de Previdência Social - Custeio 

Na reclamação trabalhista proposta por Natália em face de sua ex-empregadora, a empresa “A”, foi 

proferida sentença de mérito julgando a reclamação parcialmente procedente. Em liquidação de 

sentença, foi apurado o valor da condenação determinado em sentença em R$ 100.000,00. As 

partes, após o trânsito em julgado da sentença e a sua regular liquidação, celebraram acordo no 

valor de R$ 40.000,00. Neste caso, de acordo com a Lei no 8.212/91, a contribuição previdenciária 

será calculada com base em 

 a) R$ 40.000,00 acrescido de 10%. 

 b) R$ 100.000,00. 

 c) R$ 50.000,00. 

 d) R$ 40.000,00. 

 e) R$ 40.000,00 acrescido de 20%. 

 

 

Questão 70: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Regime Geral de Previdência Social - Custeio 

Segundo as normas que regulamentam o custeio da seguridade social, é correto afirmar: 

 a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social 

constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União relativo à sua cota, parte 

de financiamento da seguridade. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) Não há previsão legal para a contribuição social para o custeio da seguridade social para o 

importador de bens ou serviços do exterior. 

 c) Conforme princípio constitucional da contrapartida nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

 d) Haverá contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada sobre a 

folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos à pessoa física que tenha vínculo 

empregatício, não incidindo sobre os valores pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 

que lhe preste serviço sem vínculo de emprego. 

 e) O produtor, parceiro e meeiro rural, o pescador artesanal, desde que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social 

mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, excluídos 

os seus cônjuges e o arrendatário rural. 

 

 

Questão 71: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Regime Geral de Previdência Social - Custeio 

A Constituição Federal estipula que as contribuições sociais previstas no inciso I do seu artigo 195, 

relativas ao empregador, à empresa e entidade a ela equiparada, não podem ter alíquotas ou bases 

de cálculo diferenciadas, em razão de 

 a) atividade econômica. 

 b) utilização intensiva de mão de obra. 

 c) porte da empresa. 

 d) sustentabilidade ecológica. 

 e) condição estrutural do mercado de trabalho. 

 

 

Questão 72: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Contribuinte Individual (RGPS - custeio) 

Entre outros, pode optar por receber menor cobertura do regime geral de previdência social 

(mediante exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição), pagando 

menor quantidade (alíquota inferior ao nível normal de 20%, a incidir sobre base de cálculo de um 

salário mínimo) de contribuição previdenciária mensal: 
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 a) Contribuinte individual enquadrado como microempreendedor individual, nos termos da 

legislação do SIMPLES Nacional, e o segurado facultativo. 

 b) Segurado empregado que pertença a família de baixa renda, assim considerada simplesmente 

aquela cuja renda mensal seja de até um salário mínimo. 

 c) Empregada doméstica que pertença a família de baixa renda, assim considerada aquela inscrita 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal − CadÚnico, cuja renda mensal seja 

de até dois salários mínimos. 

 d) Empregada doméstica que pertença a família de baixa renda, assim considerada simplesmente 

aquela cuja renda mensal seja de até um salário mínimo. 

 e) Contribuinte individual que trabalhe para cooperativa ou empresa, auferindo rendimentos 

mensais inferiores a dois salários mínimos. 

 

 

Questão 73: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Segurado Especial (RGPS - custeio) 

Sidney é segurado especial da Previdência Social. Em sua propriedade rural em Resende − RJ, além 

da atividade agropecuária, ele passou também a explorar a atividade turística, inclusive com 

hospedagem. Considerando que a exploração turística com hospedagem ocorre apenas nos meses 

de Dezembro e Janeiro, em razão das festas Natalinas, segundo a Lei no 8.212/91, esta exploração 

 a) descaracteriza a condição de segurado especial em razão do turismo com hospedagem, tendo em 

vista que a dupla atividade é permitida na modalidade do turismo simples. 

 b) descaracteriza a condição de segurado especial em razão da dupla atividade desenvolvida. 

 c) não descaracteriza a condição de segurado especial, desde que a hospedagem não ultrapasse 

120 dias ao ano. 

 d) não descaracteriza a condição de segurado especial, desde que a hospedagem não ultrapasse 

180 dias ao ano. 

 e) descaracteriza a condição de segurado especial porque a hospedagem ultrapassou os 30 dias ao 

ano permitido na legislação. 

 

 

Questão 74: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Segurado Facultativo (RGPS - Custeio) 
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No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição, o segurado facultativo pertencente à família de baixa renda, que não possuir renda 

própria e que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, terá 

alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição de 

 a) 11%. 

 b) 5%. 

 c) 8%. 

 d) 20% 

 e) 15%. 

 

 

Questão 75: FCC - JT TRT1/TRT 1/2011 

Assunto: Receitas das Contribuições Sociais 

A utilização dos recursos provenientes da contribuição social da empresa, incidente sobre a folha 

de pagamentos, e dos trabalhadores e demais segurados da previdência social é 

 a) permitida, exclusivamente, para a realização de despesas com o pagamento de benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social − RGPS. 

 b) permitida para realização de despesas decorrentes de transferências de rendas compreendidas 

no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e no bolsa-família. 

 c) permitida para a realização de despesas com o Sistema Único de Saúde (SUS), consistentes na 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. 

 d) permitida, excepcionalmente, para quaisquer despesas da União, ante a desvinculação 

constitucional de 50% de suas receitas, oriundas de seus impostos ou contribuições, de quaisquer 

órgãos, fundos ou despesas, até 31 de dezembro de 2011. 

 e) permitida, exclusivamente, para a realização de despesas com benefícios previdenciários, quer 

do Regime Geral de Previdência Social, quer de regimes próprios de servidores públicos federais, 

municipais ou estaduais. 

 

 

Questão 76: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Receitas das Contribuições Sociais 
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Pode optar pela proteção previdenciária mínima, com exclusão do direito ao benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição, visando pagar contribuição previdenciária mensal pela 

alíquota de apenas 5% incidente sobre o limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o 

pertencente a família de baixa renda na condição de segurado 

 a) empregado ou avulso. 

 b) facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito 

de sua residência. 

 c) empregado doméstico. 

 d) contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou 

equiparado. 

 e) contribuinte individual, desde que enquadrado como diarista doméstico eventual. 

 

 

Questão 77: FCC - JT TRT4/TRT 4/2012 

Assunto: Receitas das Contribuições Sociais 

Recursos provenientes de contribuições sociais de seguridade incidentes sobre a folha de 

pagamentos das empresas podem ser utilizados para a realização de despesas com 

 a) benefício de prestação continuada de um salário mínimo devido a idoso que comprove não 

possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

 b) salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor 

individual. 

 c) auxílios ou subvenções a instituições privadas de assistência à saúde, inclusive com fins 

lucrativos. 

 d) benefício básico do programa bolsa-família, destinado a unidades familiares em situação de 

extrema pobreza. 

 e) ações e serviços públicos do Sistema Único de Saúde. 

 

 

Questão 78: FCC - DP AM/DPE AM/2013 

Assunto: Receitas das Contribuições Sociais 
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A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. Nesta seara, nos termos das previsões constitucionais, é correto afirmar que 

 a) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma centralizada e não 

integrada, não sendo assegurada a cada área a gestão de seus recursos, visto que devem ser 

observadas as peculiaridades e necessidades de cada área. 

 b) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social 

constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

 c) os recursos do orçamento da seguridade social previstos na Constituição Federal não financiarão 

o sistema único de saúde, bem como as ações governamentais na área de assistência social não 

serão realizadas com tais recursos, mas apenas por meio de outras fontes arrecadatórias. 

 d) a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial, razão pela 

qual não atenderá a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. 

 e) não constitui atribuição do sistema único de saúde participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico. 

 

 

Questão 79: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014 

Assunto: Receitas de outras fontes 

Constituem outras receitas da Seguridade Social, EXCETO: 

 a) as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de 

bens. 

 b) as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 

 c) a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a 

terceiros. 

 d) 50% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. 

 e) as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 

 

 

Questão 80: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Conceito (salário de contribuição) 
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Entende-se por salário-de-contribuição, 

 a) para contribuinte individual e segurado facultativo, o valor livremente declarado no mês, 

observados os limites mínimo e máximo. 

 b) para o empregado doméstico, a remuneração formalmente registrada na CTPS, não incidindo 

contribuições sobre valores diretamente pagos em dinheiro, desde que clara e inequivocamente 

assim tenha sido ajustado. 

 c) para empregado e autônomo, o salário auferido em uma ou mais empresas, a qualquer título e 

valor, durante o mês, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição da 

empresa tomadora. 

 d) para empregado e avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, a qualquer título, 

durante o mês, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição da 

empresa. 

 e) para empregado e avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, a qualquer título e 

valor, durante o mês, exclusivamente pelos serviços efetivamente prestados. 

 

 

Questão 81: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Conceito (salário de contribuição) 

Exclusivamente para os casos do segurado empregado e do segurado trabalhador avulso, o salário-

de-contribuição é a remuneração auferida em 

 a)  uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou 

creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir apenas o trabalho sem vínculo 

empregatício, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos eventuais sob a forma 

de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei 

ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 

 b)  uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos ou creditados a 

qualquer título, durante a quinzena, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos eventuais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 

decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 

disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
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 c)  uma empresa, assim entendida a totalidade dos rendimentos devidos ou creditados a qualquer 

título, durante o mês, destinados a retribuir apenas o trabalho com vínculo empregatício, inclusive 

as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou 

acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 

 d)  uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou 

creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho e o capital investido, 

quaisquer que sejam as suas formas, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 

utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei 

ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 

 e)  uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou 

creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a 

sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 

decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 

disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 

 

 

Questão 82: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Conceito (salário de contribuição) 

Quanto ao custeio da Seguridade Social, conforme normas constitucionais e da legislação aplicável 

à matéria, é correto afirmar: 

 a)  As contribuições sociais sempre incidirão sobre aposentadoria e pensão, do trabalhador e dos 

demais segurados, concedidas pelo Regime Geral da Previdência Social. 

 b)  O salário de contribuição se confunde com o valor da contribuição recolhida à Previdência 

Social. 

 c)  Entende-se por salário de contribuição o valor base sobre o qual será determinada a 

contribuição a ser recolhida; para o empregado doméstico será a remuneração registrada na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
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 d)  O salário de benefício é sinônimo de salário de contribuição, possuindo assim mesma natureza 

jurídica e destinação. 

 e)  Não há previsão legal para fixação de limites mínimo e máximo para o salário de contribuição. 

 

 

Questão 83: FCC - JT TRT4/TRT 4/2012 

Assunto: Parcelas Integrantes e não-Integrantes (salário de contribuição) 

NÃO incidem contribuições sociais de seguridade sobre 

 a) folha de pagamentos de empresas públicas e sociedades de economia mista federais. 

 b) folha de pagamentos de partidos políticos, inclusive suas fundações, e entidades sindicais dos 

trabalhadores. 

 c) remunerações auferidas por segurados já aposentados pelo regime geral de previdência social. 

 d) a parcela da folha de pagamento de empresas relativa a contribuições a planos de previdência 

complementar disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. 

 e) folha de salários de missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras. 

 

 

Questão 84: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Parcelas Integrantes e não-Integrantes (salário de contribuição) 

Integra o salário-de-contribuição, devendo incidir contribuições previdenciárias: 

 a) o auxílio-doença e o auxílio-acidente pagos pela Previdência Social a empregados, nos termos e 

limites legais. 

 b) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 c) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. 

 d) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local 

de trabalho do empregado. 

 e) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, 

quando este direito não seja extensivo à totalidade dos empregados. 

 

 

Questão 85: FCC - DP CE/DPE CE/2014 
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Assunto: Parcelas Integrantes e não-Integrantes (salário de contribuição) 

Considere as seguintes assertivas a respeito do salário de contribuição: 

 

I. O salário-maternidade não é considerado salário de contribuição, por expressa determinação 

legal e constitucional. 

II. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, inclusive para o 

cálculo de qualquer benefício previdenciário. 

III. Integra o salário de contribuição pelo seu valor total: o total das diárias pagas, quando excedente 

a cinquenta por cento da remuneração mensal do empregado. 

IV. Quando a dispensa sem justa causa do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de 

contribuição será recolhido na sua integralidade não havendo proporcionalidade relativa ao 

número de dias de trabalho efetivo. 

 

De acordo com a Lei no 8.212/91, está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  III. 

 b)  I. 

 c)  I, II e III. 

 d)  II, III e IV. 

 e)  I e IV. 

 

 

Questão 86: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Parcelas Integrantes e não-Integrantes (salário de contribuição) 

Nos termos da legislação que institui e regulamenta o Plano de Custeio da Seguridade Social no 

Brasil, sobre salário de contribuição, é INCORRETO afirmar: 

 a) O valor de diárias para viagem não excedentes de 50% da remuneração mensal, a parcela 

recebida a título de vale-transporte na forma da lei própria e a participação nos lucros e resultados 

da empresa integram o salário de contribuição do empregado urbano. 

 b) O salário de contribuição para o empregado doméstico é a remuneração registrada em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento 

para comprovação de vínculo empregatício e os limites mínimo e máximo da remuneração. 
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 c) O salário-maternidade é considerado salário de contribuição, assim como a gratificação natalina 

integra o salário de contribuição da empregada urbana, exceto para o cálculo do salário de 

benefício. 

 d) As importâncias recebidas a título de férias indenizadas com o respectivo adicional 

constitucional, inclusive o valor da dobra da remuneração de férias, prevista no art. 137, da CLT não 

integram o salário de contribuição do empregado urbano. 

 e) O salário de contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida em uma ou mais 

empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os limites 

mínimo e máximo previstos no decreto regulamentador. 

 

 

Questão 87: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Parcelas Integrantes e não-Integrantes (salário de contribuição) 

Integra o salário-de-contribuição, devendo incidir as contribuições previdenciárias: 

 a) As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional. 

 b) A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei 

específica. 

 c) O valor das contribuições vertidas pelo empregador a plano de previdência complementar, 

aberto ou fechado, quando tal direito não seja disponível à totalidade dos empregados. 

 d) O valor correspondente ao vale-cultura. 

 e) O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao 

empregado e utiliza-dos no local do trabalho para prestação dos respecti-vos serviços. 

 

 

Questão 88: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Parcelas Integrantes e não-Integrantes (salário de contribuição) 

A respeito do salário de contribuição, conforme estabelecido pela Lei nº 8.212/1991, é correto 

afirmar: 

 a) Não integram o salário de contribuição os benefícios da previdência social, nos termos e limites 

legais, salvo o salário-maternidade. 

 b) Integram o salário de contribuição, pelo seu valor total, as diárias pagas, mesmo quando o 

montante não exceder a 50% da remuneração mensal. 
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 c) Integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de incentivo à demissão. 

 d) O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, inclusive para 

o cálculo de benefício. 

 e) Integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e 

respectivo adicional constitucional. 

 

 

Questão 89: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Arrecadação e recolhimento 

Mario deixou de recolher contribuições devidas à previdência social que integraram custos 

relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Neste caso, de acordo com o Código 

Penal, em regra, Mário 

 a) está sujeito a pena de detenção de um a três anos e multa. 

 b) não está sujeito a qualquer penalidade uma vez que este fato é atípico. 

 c) está sujeito a pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. 

 d) está sujeito apenas a aplicação de multa. 

 e) está sujeito a pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. 

 

 

Questão 90: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Obrigações da Empresa e demais Contribuintes 

Relativamente ao custeio da seguridade social, na execução da dívida ativa da União, suas 

autarquias e fundações, a penhora dos bens indicados pelo exequente será efetivada 

 a) após o decurso do prazo de até cinco dias para o executado pagar ou garantir o juízo. 

 b) após o decurso do prazo de até oito dias para o executado pagar ou garantir o juízo. 

 c) após o decurso do prazo de até quinze dias para o executado pagar ou garantir o juízo. 

 d) concomitantemente com a citação inicial do devedor. 

 e) simultaneamente à mera expedição do despacho inicial do Juiz que deferir a inicial. 

 

 

 

Questão 91: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 
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Assunto: Decadência e prescrição (custeio) 

Em relação aos institutos da prescrição e decadência relativas à contribuição da seguridade social é 

INCORRETO afirmar: 

 a) A prescrição definida como a extinção de uma ação ajuizável em virtude da inércia de seu titular 

durante certo lapso de tempo, em tese, veda o ajuizamento da ação de cobrança do crédito 

tributário definitivamente constituído pelo lançamento. 

 b) A decadência entendida como extinção do direito pelo decurso do prazo fixado para seu 

exercício com inércia do titular, em tese, impede a autoridade fiscal de efetuar o lançamento das 

contribuições sociais devidas e não pagas pelo sujeito passivo. 

 c) O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras 

importâncias extingue-se em 5 anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido ou 

em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou do trânsito em julgado da sentença que 

tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória. 

 d) As ações para haver prestações vencidas, restituições ou diferenças, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, salvo o direito dos menores, incapazes ou ausentes na forma do Código 

Civil, prescrevem em 5 anos. 

 e) O direito da Previdência Social para anular atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os seus beneficiários prescreve em 5 anos contados da data em que foram 

praticados, ainda que comprovada má-fé. 

 

 

Questão 92: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Da Prova de Inexistência de Débito (CND) 

É exigida Certidão Negativa de Débito − CND da empresa, fornecida pelo órgão competente, 

 a)  apenas na contratação com o Poder Público Municipal e no recebimento de benefícios ou 

incentivo fiscal ou creditício concedido por ele, bem como na alienação ou oneração, a qualquer 

título, de bem móvel ou direito a ele relativo. 

 b)  na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou 

creditício concedido por ele, bem como na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel 

ou direito a ele relativo. 

 c)  apenas na contratação com o Poder Público Federal e no recebimento de benefícios ou incentivo 

fiscal, bem como na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel ou direito a ele relativo. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 d)  apenas na contratação com o Poder Público Federal e Estadual e no recebimento de incentivo 

fiscal ou creditício concedido por eles, bem como na alienação ou oneração, a qualquer título, de 

bem imóvel ou direito a ele relativo. 

 e)  na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo creditício 

concedido por ele, bem como apenas na alienação, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele 

relativo. 

 

 

Questão 93: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Da Prova de Inexistência de Débito (CND) 

A comprovação da inexistência de débito está prevista na legislação previdenciária, sendo exigida a 

Certidão Negativa de Débito nos casos de 

 a) empresa que contrata com o Poder Público, bem como recebe benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios concedidos por ele. 

 b) registro ou arquivamento de atos relativos ao aumento de capital de firma individual, sociedade 

comercial ou civil. 

 c) abertura de firma individual e sociedade civil ou comercial, bem como no encerramento destas. 

 d) proprietário de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, 

somente se for pessoa física e ainda que se trate de construção residencial unifamiliar. 

 e) alienação, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo, bem como de móvel 

incorporado ao ativo permanente da empresa, seja qual for o seu valor, não sendo exigida em casos 

de oneração destes bens. 

 

 

Questão 94: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Da Prova de Inexistência de Débito (CND) 

É exigida Certidão Negativa de Débito − CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes 

casos: 

 a) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a aumento de capital social ou de 

capital de firma individual. 

 b) averbação da construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, 

executada sem mão de obra assalariada. 
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 c) de pessoas físicas e jurídicas, na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios por ele concedidos. 

 d) na alienação ou oneração, por empresas, de bem imóvel ou direito a ele relativo. 

 e) averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse 

social, na forma da legislação própria. 

 

 

Questão 95: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Regime Geral de Previdência Social - Benefícios 

Considere as seguintes assertivas a respeito do regime geral da previdência social: 

 

I. Em regra, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 

facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. 

II. Para efeito de aposentadoria não é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição 

na administração pública e na atividade privada rural. 

III. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito 

de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da 

lei. 

IV. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 

segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

 

De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e III. 

 b) I e III. 

 c) I, III e IV. 

 d) II, III e IV. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 96: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Regime Geral de Previdência Social - Benefícios 
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Tendo por objetivo a universalidade da cobertura e do atendimento, a previdência social, de acordo 

com as diretivas constitucionais, é organizada mediante o regime 

 a) geral de previdência social e regime próprio de previdência social dos servidores dos Poderes 

Públicos, apenas. 

 b) geral de previdência social; regime próprio de previdência social dos servidores dos Poderes 

Públicos e regime privado de previdência complementar. 

 c) geral de previdência social, apenas. 

 d) geral público de previdência social e regime privado de previdência complementar, apenas. 

 e) próprio de previdência social dos servidores dos Poderes Públicos e regime de previdência 

complementar privado, apenas. 

 

 

Questão 97: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Regime Geral de Previdência Social - Benefícios 

As prestações compreendidas pelo Regime Geral de Previdência Social são das seguintes espécies: 

 a) benefícios, assistência e amparo. 

 b) benefícios e serviços. 

 c) assistência e amparo, apenas. 

 d) benefícios em dinheiro, apenas. 

 e) benefícios e aposentadoria, apenas. 

 

 

Questão 98: FCC - JT TRT1/TRT 1/2011 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

Servidor público titular de cargo de provimento efetivo em autarquia municipal filia-se ao Regime 

Geral de Previdência Social − RGPS 

 a) facultativamente, se quiser complementar sua renda de aposentadoria, desde que seja maior de 

16 anos de idade e efetue as correspondentes contribuições. 

 b) obrigatoriamente, caso vinculado a regime próprio de previdência e, concomitantemente, exerça 

emprego lícito na iniciativa privada, independentemente de seus vencimentos públicos 

ultrapassarem o valor teto do RGPS. 
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 c) facultativamente, caso vinculado a regime próprio de previdência e, concomitantemente, exerça 

emprego lícito na iniciativa privada, se seus vencimentos públicos já ultrapassarem o valor-teto do 

RGPS. 

 d) obrigatoriamente, desde que o município para o qual trabalhe tenha instituído regime de 

previdência complementar para os respectivos servidores efetivos. 

 e) obrigatoriamente, durante o período em que durar a licença do cargo efetivo obtida para exercer 

mandato eletivo no município, ainda que originalmente vinculado a regime próprio de previdência. 

 

 

Questão 99: FCC - Proc (ALPB)/ALPB/2013 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

A Lei no 8.213/91 institui o Plano de Benefícios da Previdência Social, inserindo o Regime Geral da 

Previdência Social, tendo como beneficiários segurados e dependentes. Nos termos do referido 

diploma legal, é INCORRETO afirmar que 

 a) será segurado obrigatório como empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. 

 b) será segurado obrigatório como empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza 

contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. 

 c) será beneficiário do Regime Geral, como dependente do segurado, o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual 

ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 

 d) são excluídos do Regime Geral de Previdência Social, desde que amparados por regime próprio 

de previdência social, o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, 

do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações. 

 e) será segurado facultativo na qualidade de segurado especial, o ministro de confissão religiosa e o 

membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. 

 

 

Questão 100: FCC - JT TRT4/TRT 4/2012 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

É segurado obrigatório do regime geral de previdência social o servidor público 

 a) ocupante de cargo em comissão federal, mesmo que tenha vínculo efetivo com a União. 
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 b) ocupante de cargo em comissão federal, que tenha vínculo efetivo com Município que dispõe de 

regime próprio. 

 c) titular de cargo efetivo na União que exerce concomitantemente atividade abrangida pelo 

regime geral, independentemente do valor de seus vencimentos. 

 d) que ocupa, exclusivamente, cargo efetivo na União, quando seus vencimentos não superem o 

teto do regime geral. 

 e) que ocupa, exclusivamente, cargo efetivo na União, mesmo quando seus vencimentos superem o 

teto do regime geral. 

 

 

Questão 101: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

Matias é militar da União e sua mulher, Catarina, é militar do Estado de São Paulo. Nestes casos, em 

regra, de acordo com a Lei nº 8.212/91, 

 a) apenas Matias é excluído do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado na referida lei, 

independentemente do amparo por regime próprio de previdência social. 

 b) Matias e Catarina são, obrigatoriamente, excluídos do Regime Geral de Previdência Social 

consubstanciado na referida lei. 

 c) apenas Catarina é excluída do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado na referida 

lei, independentemente do amparo por regime próprio de previdência social. 

 d) Matias e Catarina são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado na 

referida lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. 

 e) Matias e Catarina são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social 

consubstanciado na referida lei. 

 

 

Questão 102: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

É segurado obrigatório, no Regime Geral da Previdência Social, como empregado: 

 a) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 

próprio de previdência social. 
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 b) aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, 

em atividades sem fins lucrativos. 

 c) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 

sua subordinação e mediante remuneração, excluídos quaisquer diretores. 

 d) o servidor público ocupante de cargo em comissão, com vínculo efetivo com a União, autarquias 

e fundações públicas federais. 

 e) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou 

de ordem religiosa. 

 

 

Questão 103: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como empregados: 

I. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 

próprio de previdência social. 

II. O estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado eventual em 

empresa domiciliada no Brasil, cuja maioria do capital votante pertença a empresa estrangeira. 

III. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, 

presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 

permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. 

IV. Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira 

estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o 

não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação 

previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III e IV. 

 b) I e III. 

 c) I, III e IV. 

 d) I, II e IV. 

 e) II e III. 
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Questão 104: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

O Regime Geral da Previdência Social prevê modalidades de segurados e classes de dependentes. 

São considerados segurados obrigatórios e dependentes do segurado que gozam de presunção 

legal de dependência econômica, respectivamente, o 

 a) síndico de condomínio não remunerado e o filho não emancipado de 20 anos. 

 b) trabalhador temporário da Lei no 6.019/1974 e o companheiro. 

 c) segurado especial e o irmão não emancipado de 16 anos. 

 d) trabalhador avulso e a mãe com idade superior a 60 anos. 

 e) estudante bolsista e o cônjuge. 

 

 

Questão 105: FCC - Proc (PGE RN)/PGE RN/2014 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

Quanto aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social − RGPS, considere: 

  

I. Os dependentes preferenciais são aqueles que se encontram na primeira classe de dependentes, 

que prefere a todas as outras e compreende as figuras do cônjuge, companheiro(a) e filho(a) menor 

de 18 anos, não emancipado(a) ou inválido(a). 

 II. Os segurados obrigatórios são aqueles beneficiários que exercem algum tipo de atividade 

profissional remunerada, ou seja, os diversos tipos de trabalhadores, inclusive servidores públicos 

que não participem de regime próprio de previdência social. 

 III. Os dependentes do RGPS são aqueles beneficiários que se vinculam à Previdência por 

manterem com o segurado laços de família e dependência econômica, conforme prescrito em lei, o 

que caracteriza seu vínculo como acessório, pois exerce direitos em nome do segurado. 

 IV. Cônjuge separado judicialmente ou divorciado, com direito a alimentos, preserva a condição de 

dependente do segurado do RGPS, e eventualmente concorre, em condições de igualdade, com 

companheira do segurado. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a) I e III, apenas. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) III e IV, apenas. 

 c) I, II, III e IV. 

 d) II e III, apenas. 

 e) II e IV, apenas. 

 

 

Questão 106: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Segurados Obrigatórios (RGPS - benefícios) 

Nos termos definidos na Lei nº 8.213/1991, são segurados obrigatórios do Regime de Previdência 

Social: 

 a) os empregados, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores 

avulsos e os segurados especiais. 

 b) os empregados e os trabalhadores avulsos, apenas. 

 c) os empregados, os segurados especiais e os facultativos, apenas. 

 d) os empregados, os empregados domésticos e os segurados especiais, apenas. 

 e) os trabalhadores, os contribuintes individuais e os facultativos. 

 

 

Questão 107: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Empregado (RGPS - benefícios) 

Alfredo, Ministro de Estado e Álvaro, Secretário Municipal são considerados em relação à 

Previdência Social, servidores públicos, 

 a) não empregados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o 

Município, respectivamente, e segurados não obrigatórios da Previdência Social. 

 b) não empregados ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o 

Município, respectivamente, e segurados da Previdência Complementar, obrigatoriamente. 

 c) empregados e segurados obrigatórios da Previdência Social. 

 d) empregados e segurados facultativos da Previdência Social e da Previdência Complementar. 

 e) não empregados e segurados não obrigatórios da Previdência Social. 

 

 

Questão 108: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 
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Assunto: Empregado (RGPS - benefícios) 

Segundo a Lei nº 8.213/1991, o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social − RGPS que 

permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, quando empregado, 

 a) não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa 

atividade, exceto ao salário-família e o auxílio reclusão. 

 b) fará jus a todas as prestações da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, 

uma vez que a aposentadoria é acumulável com todos os benefícios. 

 c) não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa 

atividade, tendo em vista que a aposentaria não se acumula com qualquer benefício. 

 d) não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa 

atividade, exceto ao seguro-desemprego e o auxílio acidentário. 

 e) não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa 

atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional. 

 

 

Questão 109: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Empregado (RGPS - benefícios) 

Nos termos da Lei nº 8.213/1991, NÃO é segurado obrigatório da Previdência Social, como 

empregado, o 

 a) brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 

em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. 

 b) brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou 

internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo 

se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. 

 c) exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 

previdência social. 

 d) ministro de confissão religiosa e o membro do instituto de vida consagrada, de congregação ou 

de ordem religiosa. 

 e) servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, 

inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. 
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Questão 110: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Contribuinte Individual (RGPS - benefícios) 

Dentre outros, é segurado da Previdência Social na categoria de contribuinte individual, 

 

 a)  o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 

em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. 

 b)  aquele que presta serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração. 

 c)  aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, 

presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 

permanente. 

 d)  o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou 

de ordem religiosa. 

 e)  o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluindo suas autarquias e 

fundações, ocupantes de cargo ou função pública. 

 

 

Questão 111: FCC - Proc MPC (TCM-GO)/TCM-GO/2015 

Assunto: Contribuinte Individual (RGPS - benefícios) 

De acordo com a Lei nº 8.212/1991, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial 

internacional do qual o Brasil é membro efetivo, sendo domiciliado no país estrangeiro e 

devidamente contratado, não estando coberto por regime próprio de previdência social e o 

Ministro de confissão religiosa 

 a) são considerados segurados obrigatórios da previdência social como contribuintes individuais. 

 b) são considerados segurados obrigatórios da previdência social como empregados. 

 c) não são considerados segurados obrigatórios da previdência social. 

 d) são considerados segurados obrigatórios da previdência social como empregado e contribuinte 

individual, respectivamente. 

 e) são considerados segurados obrigatórios da previdência social como contribuinte individual e 

empregado, respectivamente. 
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Questão 112: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Contribuinte Individual (RGPS - benefícios) 

Segundo a Lei nº 8.212/91, é considerado contribuinte individual 

 a)  o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, 

salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. 

 b)  o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 

em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira 

de capital nacional. 

 c)  o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é 

membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de 

previdência oficial. 

 d)  o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, 

inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. 

 e)  aquele que presta serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. 

 

 

Questão 113: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Segurado Especial (RGPS - benefícios) 

De acordo com a Lei nº 8.213/91, não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, EXCETO se decorrente de 

 a)  exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores 

urbanos. 

 b)  benefício de aposentadoria em decorrência da idade, cujo valor não supere o do menor benefício 

de prestação continuada da Previdência Social. 

 c)  exercício de atividade remunerada em período não superior a 90 dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil. 

 d)  atividade artística, independentemente do valor. 

 e)  benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 
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Questão 114: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Segurado Especial (RGPS - benefícios) 

Relativamente ao segurado especial, é correto afirmar que 

 a) não tem o dever de recolher contribuições previdenciárias sobre o resultado da comercialização 

da produção rural. 

 b) lhe é garantida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de um salário 

mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural pelo mesmo número de meses 

correspondentes à carência do benefício. 

 c) lhe é garantida a concessão de auxílio-acidente, desde que comprove o exercício de atividade 

rural pelo mesmo número de meses correspondentes à carência que a lei exige para este benefício. 

 d) lhe é devido auxílio-acidente, se comprovar o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar e ficar caracterizada redução da capacidade laboral após a consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. 

 e) lhe é garantida a concessão de aposentadoria por idade, no valor fixo de um salário mínimo, caso 

contribua facultativamente para a previdência social e preencha a carência do benefício. 

 

 

Questão 115: FCC - Proc MPC (TCM-GO)/TCM-GO/2015 

Assunto: Segurado Especial (RGPS - benefícios) 

Os solos dominantes no Estado de Goiás são os latossolos, os quais apresentam fertilidade natural 

baixa e média. Os podzólicos vermelho-amarelo, terra roxa estruturada, brunizém avermelhado e 

latossolo roxo, são os solos de alta fertilidade do estado e estão concentrados no mato grosso de 

goiás e nas regiões sul e sudoeste 

 

(http://www.seplan.go.gov.br) 

 

Mario possui imóvel rural com solo fértil na cidade de Santa Helena de Goiás. 

Em razão da fertilidade do solo, ele outorgou, por meio de contrato escrito de comodato, 40% de 

seu imóvel rural continuando, outorgante e outorgado, a exercer a atividade rural em regime de 

economia familiar. 

Neste caso, de acordo com a Lei nº 8.212/1991, a respectiva outorga 
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 a) não descaracteriza a condição de segurado especial, desde que a área total do imóvel rural não 

seja superior a 2 módulos fiscais. 

 b) não descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área total do imóvel 

rural. 

 c) descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área total do imóvel 

rural, uma vez que a respectiva lei não permite a outorga. 

 d) não descaracteriza a condição de segurado especial, desde que a área total do imóvel rural não 

seja superior a 4 módulos fiscais. 

 e) descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área total do imóvel 

rural, uma vez que a respectiva lei permite a outorga de até 20% do imóvel. 

 

 

Questão 116: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Segurado Especial (RGPS - benefícios) 

O segurado especial é aquele que exerce suas atividades em regime de economia familiar, sem 

empregados permanentes e contribuem para a seguridade social mediante a aplicação de uma 

alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e fazem jus aos benefícios nos termos da 

lei. 

 

Com base no exposto, NÃO descaracteriza a condição de segurado especial: 

 

I. a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia 

familiar. 

II. ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário 

de programa assistencial oficial de governo. 

III. a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de 

beneficiamento e venda de grãos. 

IV. a associação em cooperativa agropecuária e sindicatos rurais. 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) II e IV. 

 b) I e IV. 
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 c) I e II. 

 d) I e III. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 117: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Da manutenção e da Perda da Qualidade de Segurado 

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, por até 

 a) 36 (trinta e seis) meses, quem está em gozo de auxílio-doença. 

 b) 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 c) 36 (trinta e seis) meses, o segurado desempregado, desde que tal situação esteja comprovada por 

registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou outro meio admitido e tenham sido vertidas mais 

de 120 (cento e vinte) contribuições sem interrupção que tenha acarretado a perda da qualidade de 

segurado. 

 d) 3 (três) meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. 

 e) 12 (doze) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar 

serviço militar. 

 

 

Questão 118: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010 

Assunto: Da manutenção e da Perda da Qualidade de Segurado 

Independentemente de contribuições, mantém a qualidade de segurado: 

 a) quem está em gozo de benefício, sem limite de prazo. 

 b) até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 c) até três meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 d) até seis meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar 

serviço militar. 

 e) até doze meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar 

serviço militar. 

 

 

Questão 119: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 
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Assunto: Da manutenção e da Perda da Qualidade de Segurado 

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, 

 a)  por no máximo 36 meses, quem está em gozo de benefício por incapacidade de prestação 

continuada. 

 b)  até 48 meses após a cessação das contribuições, o segurado obrigatório. 

 c)  até 18 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 d)  até 3 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. 

 e)  sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício 

 

 

Questão 120: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da manutenção e da Perda da Qualidade de Segurado 

Genésio, residente em Salvador, passou a integrar, pela primeira vez, o Regime Geral da Previdência 

Social, na condição de segurado, quando se empregou em empresa privada da área de hotelaria, no 

mês de novembro de 2004. Desde janeiro de 2011, adoecido, goza de auxílio-doença 

previdenciário. A manutenção de sua condição de segurado 

 a)  é imprescritível, preclui, mas, enquanto perdurar o benefício, estará interrompida a decadência. 

 b)  perdurará por no máximo 22 (vinte e dois) meses, quando ele estiver sem remuneração. 

 c)  não ultrapassará 12 (doze) meses, enquanto perdurar sua segregação, em razão de ter sido 

acometido por doença de segregação compulsória. 

 d)  durará somente seis meses, contados da cessação das contribuições. 

 e)  permanecerá intacta, enquanto Genésio estiver no gozo do benefício previdenciário 

 

 

Questão 121: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Dependentes 

A respeito dos dependentes no regime geral de previdência social, é correto afirmar: 

 a) A dependência de cônjuges e filhos deve ser comprovada, e a de companheira(o) é presumida. 

 b) A dependência econômica de cônjuges e filhos é presumida, e a de companheira(o) deve ser 

comprovada. 

 c) A existência de pais exclui do direito às prestações os irmãos do segurado. 
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 d) A dependência da esposa é presumida e a do marido deve ser comprovada por atestado de 

invalidez perante a perícia médica oficial. 

 e) A dependência do filho estudante de curso universitário cessa aos 24 (vinte e quatro) anos de 

idade. 

 

 

Questão 122: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Dependentes 

São beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: 

 a) os ascendentes até o terceiro grau, desde que comprovada a dependência econômica. 

 b) o irmão até completar 18 anos ou inválido, independentemente de comprovação da dependência 

econômica. 

 c) o menor tutelado independentemente de comprovação da dependência econômica. 

 d) o cônjuge e a companheira, desde que comprovada a dependência econômica. 

 e) o filho não emancipado inválido independentemente de comprovação de dependência 

econômica. 

 

 

Questão 123: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Dependentes 

Nos termos da Lei no 8.213/1991, NÃO são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: 

 a) os seus pais. 

 b) o seu irmão inválido de 30 anos. 

 c) o seu irmão não emancipado menor de 21 anos. 

 d) o companheiro que mantém união estável. 

 e) o enteado menor ainda que não comprovada a dependência econômica do segurado. 

 

 

Questão 124: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Dependentes 
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Após o falecimento de Isis, seus familiares procuraram a Previdência Social a fim de requerer os 

benefícios como dependentes do de cujus. Nessa situação, a dependência econômica não será 

presumida, devendo ser comprovada para 

 a) filho inválido com 30 anos. 

 b) companheiro que mantinha união estável com a segurada. 

 c) enteado menor de 21 anos. 

 d) filho não emancipado de 19 anos. 

 e) cônjuge. 

 

 

Questão 125: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Dependentes 

Dependente é toda pessoa física filiada ao Regime Geral da Previdência Social em razão do seu 

vínculo com o segurado principal. Quanto aos dependentes, não é necessária a comprovação dessa 

condição, em razão de presunção legal de dependência econômica, 

 a)  os filhos, enteados e tutelados até 25 anos de idade. 

 b)  os pais desde que inválidos. 

 c)  os netos, filhos ou enteados de qualquer idade, desde que universitários. 

 d)  os irmãos desde que inválidos. 

 e)  o cônjuge, companheiro ou filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido. 

 

 

Questão 126: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014 

Assunto: Das Espécies de Prestações 

A lei que dispõe sobre o regime geral da previdência social prevê como prestações expressas em 

benefícios e serviços, devidas apenas aos dependentes dos segurados, 

 a) aposentadoria especial e serviço social. 

 b) salário-família e auxílio-reclusão. 

 c) reabilitação profissional e salário-maternidade. 

 d) pensão por morte e auxílio-reclusão. 

 e) pecúlio e abono de permanência em serviço. 
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Questão 127: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Das Espécies de Prestações 

Com exceção da existência de direito adquirido, NÃO é permitido o recebimento conjunto dos 

seguintes benefícios da Previdência Social: 

 

I. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. 

II. Salário-maternidade e auxílio-doença. 

III. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela 

mais vantajosa. 

IV. Seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, 

exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. 

Tendo por fundamento o substrato acima, está correto o que consta em 

 a) I, II e III, apenas. 

 b) I, II, III e IV. 

 c) III e IV, apenas. 

 d) IV, apenas. 

 e) I e II, apenas. 

 

 

Questão 128: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Carência 

Nos termos do Regime Geral da Previdência Social, período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Neste sentido, 

dependem de período de carência os benefícios de 

 a) auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. 

 b) pensão por morte e salário-maternidade para empregada doméstica. 

 c) salário-família e auxílio-doença. 

 d) auxílio-reclusão e auxílio-acidente. 

 e) aposentadoria especial e aposentadoria por idade. 

 

 



 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 129: FCC - DP AM/DPE AM/2013 

Assunto: Carência 

Conforme previsão contida no Plano de Benefícios da Previdência Social – Lei no 8.213/91 – 

mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições, 

 a) quem está no gozo de benefício, limitado ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 

 b) até 6 (seis) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar 

o serviço militar. 

 c) até 24 (vinte e quatro) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. 

 d) até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 e) até 18 (dezoito) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação 

compulsória. 

 

 

Questão 130: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Carência 

De acordo com a Lei no 8.213/1991, a concessão da pensão por morte e do auxílio reclusão 

 a) dependem do período de carência de 6 meses. 

 b) dependem do período de carência de 12 meses. 

 c) dependem do período de carência de 12 e 3 meses, respectivamente. 

 d) dependem do período de carência de 3 e 12 meses, respectivamente. 

 e) independem de carência. 

 

 

Questão 131: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Carência 

De acordo com a Lei nº 8.213/91, em regra, a concessão do benefício do auxílio-doença 

 a)  não possui período de carência pré-estabelecido. 

 b)  está sujeita a carência de doze contribuições mensais. 

 c)  está sujeita a carência de seis contribuições mensais. 

 d)  está sujeita a carência de quinze contribuições mensais. 

 e)  só estará sujeita ao período de carência se a concessão inicial for de, no mínimo, trinta dias. 

 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Questão 132: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014 

Assunto: Carência 

A concessão das seguintes prestações da Previdência Social, independem de carência: 

  

I. Pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente. 

II. Serviço social. 

III. Reabilitação profissional. 

IV. Salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada 

doméstica. 

Está correto o que consta em 

 a) I, II, III e IV. 

 b) I e II, apenas. 

 c) I e III, apenas. 

 d) II, III e IV, apenas. 

 e) II e IV, apenas. 

 

 

Questão 133: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Do Salário-de-Benefício 

Conforme dispõe o Plano de Benefícios da Previdência Social em relação ao valor dos benefícios é 

correto afirmar: 

 a) No auxílio-doença e no auxílio-acidente o salário de benefício consiste na média aritmética 

simples dos todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao 

afastamento da atividade, até o máximo de trinta e seis, apurados em período não superior a 

quarenta e oito meses. 

 b) Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado 

empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha 

incidido contribuições previdenciárias, incluindo o décimo-terceiro salário. 

 c) O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial, o 

decorrente de acidente do trabalho, o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com 

base no salário-de-benefício. 
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 d) Na aposentadoria por idade o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples dos 

maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período 

contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. 

 e) Em nenhuma hipótese será considerado o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o 

limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos trinta e seis meses imediatamente 

anteriores ao início do benefício, para o cálculo do salário-de-benefício. 

 

 

Questão 134: FCC - Proc (PGE RN)/PGE RN/2014 

Assunto: Do Salário-de-Benefício 

Sobre os elementos que compõem o cálculo do beneficio do Regime Geral de Previdência Social, 

prescreve a legislação atualmente em vigor. 

 a) O salário de benefício compreende a média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição, correspondentes à 80% de todo o período contributivo, limitado a julho de 1994, 

multiplicado pelo fator previdenciário no caso dos benefícios que têm a função de substituir o 

rendimento do trabalho. 

 b) O salário de benefício compreende a média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição, correspondentes à 80% de todo o período contributivo, limitado a julho de 1994, 

multiplicado pelo fator previdenciário apenas no caso das aposentadorias por tempo de 

contribuição e por idade, e neste último caso somente se mais favorável ao segurado. 

 c) O salário de benefício compreende a média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição, correspondentes à 100% de todo o período contributivo, limitado a julho de 1994, 

multiplicado pelo fator previdenciário apenas no caso das aposentadorias por tempo de 

contribuição e por idade, neste último caso somente se mais favorável ao segurado. 

 d) O fator previdenciário consiste num coeficiente de cálculo, aplicado obrigatoriamente na 

apuração do salário de benefício dos benefícios previdenciários que tenham a função de substituir o 

salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador, composto pelas variáveis tempo de 

contribuição, idade e expectativa de sobrevida. 

 e) O valor da renda mensal inicial do benefício será obtido a partir da multiplicação do salário de 

benefício pelo percentual de cálculo definido por lei e reajustado periodicamente, nas mesmas 

datas e pelos mesmos índices de reajustamento definidos na política de valorização do salário-

mínimo. 
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Questão 135: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Do Salário-de-Benefício 

A respeito do cálculo do valor dos benefícios, previsto no art. 29 da Lei nº 8.213/1991, considere: 

 

I. O salário de benefícios consiste, para os benefícios referentes à aposentadoria por idade e 

aposentadoria por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição correspondentes a 70% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator 

previdenciário. 

II. Não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de 

contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses 

imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, 

resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do 

trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. 

III. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o 

tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. 

IV. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos doze salários de 

contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de doze, a 

média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e III. 

 b) II, III e IV. 

 c) I e II. 

 d) I, III e IV. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 136: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Salário-de-Benefício 
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No cálculo do valor das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social, o salário-de-

benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, 

 a)  multiplicada pelo fator previdenciário, na hipótese de aposentadoria por invalidez. 

 b)  multiplicada pelo fator previdenciário, na hipótese de aposentadoria especial. 

 c)  multiplicada pelo fator previdenciário, nas hipóteses de aposentadoria especial e aposentadoria 

por invalidez. 

 d)  multiplicada pelo fator previdenciário, obrigatoriamente, nos casos de aposentadoria por tempo 

de contribuição e aposentadoria por idade. 

 e)  multiplicada pelo fator previdenciário, obrigatoriamente no caso de aposentadoria por tempo de 

contribuição e não obrigatoriamente no caso da aposentadoria por idade. 

 

 

Questão 137: FCC - JT TRT1/TRT 1/2011 

Assunto: Dos Benefícios 

Segundo a regra permanente, segurada urbana que deixou de exercer qualquer tipo de atividade 

laborativa por mais de 4 (quatro) anos seguidos, nem verteu qualquer contribuição facultativa, 

perdendo o vínculo com a previdência social, mas que depois voltou a trabalhar como empregada na 

cidade, filiando-se, assim, novamente ao sistema, pode aposentar-se por 

 a) tempo de contribuição, desde que reúna 35 anos de atividade, independentemente do 

preenchimento de qualquer tipo de carência, ante a natureza do benefício em questão. 

 b) tempo de contribuição, desde que reúna 30 anos de atividade, independentemente do 

preenchimento de qualquer tipo de carência, ante a natureza do benefício em questão. 

 c) idade, desde que reúna 60 anos de idade e 180 contribuições, sendo que pelo menos 60 dessas 

contribuições deverão ter sido vertidas na nova filiação à previdência social. 

 d) idade, desde que reúna 60 anos de idade e 180 contribuições na data de requerimento do 

benefício, vertidas antes ou depois da perda da qualidade de segurado. 

 e) idade, desde que reúna 55 anos de idade e 180 contribuições, sendo que pelo menos 60 dessas 

contribuições deverão ter sido vertidas na nova filiação à previdência social. 

 

 

Questão 138: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 
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Assunto: Dos Benefícios 

Conforme previsão contida no Regime Geral da Previdência Social é permitido o recebimento 

conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: 

 a) aposentadoria e auxílio-doença. 

 b) seguro-desemprego e pensão por morte. 

 c) salário-maternidade e auxílio-doença. 

 d) auxílio-acidente e aposentadoria. 

 e) aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. 

 

 

Questão 139: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Dos Benefícios 

Quanto aos dependentes, são consideradas prestações previdenciárias compreendidas pelo Regime 

Geral de Previdência Social: 

 a) aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. 

 b) auxílio-reclusão e aposentadoria por tempo de contribuição. 

 c) pensão por morte e aposentadoria especial. 

 d) auxílio-reclusão e pensão por morte. 

 e) aposentadoria por idade e auxílio-doença. 

 

 

Questão 140: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Dos Benefícios 

No âmbito da seguridade social, a previdência social tem por finalidade assegurar aos seus 

 a)  beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, 

tempo de serviço, desemprego, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem não 

dependiam economicamente. 

 b)  dependentes meios indispensáveis de manutenção digna, por motivo de incapacidade, idade 

avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. 
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 c)  beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de capacidade, idade avançada, 

tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de 

quem não dependiam economicamente. 

 d)  beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, 

tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente. 

 e)  dependentes meios indispensáveis de manutenção digna, por motivo de incapacidade, idade 

avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. 

 

 

Questão 141: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2009 

Assunto: Dos Benefícios 

A respeito dos requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, é correto 

afirmar: 

 a) Quer no regime geral, quer nos regimes próprios, não há limite mínimo de idade. 

 b) Nos regimes próprios de previdência social, há limite mínimo de idade de 53 anos para homens e 

de 48 para mulheres, independentemente da data de filiação dos segurados. 

 c) No regime geral de previdência social, não há limite mínimo de idade, salvo como regra de 

transição, aplicável aos segurados que tenham se filiado a tal regime até a data de publicação da 

Emenda Constitucional no 20. 

 d) No regime geral de previdência social, há limite mínimo de idade de 53 anos para homens e de 48 

para mulheres, independentemente da data de filiação dos segurados. 

 e) No regime geral de previdência social, há limite mínimo de idade de 60 anos para homens e de 55 

para mulheres, independentemente da data de filiação dos segurados. 

 

 

Questão 142: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Dos Benefícios 

A parcela descontada do benefício de aposentadoria que Hércules recebe do INSS pode ser 

questionada, por falta de previsão legal, na hipótese de 

 a) imposto de renda retido na fonte. 
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 b) alimentos decorrentes de sentença judicial. 

 c) mensalidades de associação de aposentados legalmente reconhecida, autorizada por seu filiado. 

 d) pagamento de empréstimo concedido por instituição financeira, expressamente autorizado pelo 

beneficiário, até o limite de quarenta por cento do valor do benefício. 

 e) pagamento de benefício além do devido por erro da previdência social até o limite de trinta por 

cento do valor do benefício. 

 

 

Questão 143: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Dos Benefícios 

Não havendo direito adquirido, é permitida a cumulação dos seguintes benefícios da Previdência 

Social: 

 a) Salário-maternidade e auxílio-doença. 

 b) Seguro desemprego e auxílio-acidente. 

 c) Aposentadoria especial e auxílio-doença. 

 d) Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela 

mais vantajosa. 

 e) Auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. 

 

 

Questão 144: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Dos Benefícios 

No que diz respeito à cumulação de benefícios no Regime Geral de Previdência Social é correto 

afirmar: 

 a)  nunca é possível a cumulação de benefícios. 

 b)  é exemplo de cumulação permitida o recebimento concomitante de dois auxílios-doenças para 

pessoa que se encontre temporariamente incapacitada e que exerça mais de uma atividade laboral 

vinculada ao Regime Geral. 

 c)  só é possível falar em cumulação de benefícios previdenciários quando o beneficiário estiver 

vinculado concomitantemente a regimes previdenciários distintos. 

 d)  é possível a cumulação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e salário-

família. 
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 e)  a cumulação de benefícios é sempre possível, inexistindo qualquer regra restritiva. 

 

 

Questão 145: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Aposentadoria Por Invalidez 

Cesar Borges requereu sua aposentadoria por invalidez, com pedido de acréscimo de 30%, 

alegando necessidade de assistência permanente de outra pessoa, posto que é deficiente e detentor 

do mal de Alzheimer. Neste caso, o 

 a) pedido de Cesar poderá ser bem-sucedido, uma vez que o acréscimo de 30% independe da 

espécie de aposentadoria do trabalhador. 

 b) pedido de Cesar, certamente, será acolhido, considerando o caráter protetivo da norma, aliado 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 c) pedido de Cesar é, totalmente, cabível, e será acrescido ao valor normal da aposentadoria do 

segurado, sendo previsto especificamente nos casos de aposentadoria por invalidez permanente. 

 d) acréscimo previsto na Lei de Benefícios decorrente da necessidade de assistência permanente 

de outra pessoa possui natureza jurídica assistencial e é limitado a 25% de acréscimo, em face da 

ausência de previsão específica de fonte de custeio e na medida em que a Previdência Social deve 

cobrir todos os eventos da doença. 

 e) pedido de Cesar só poderá ser acolhido se tiver, por fundamento, a aposentadoria por tempo de 

serviço. 

 

 

Questão 146: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Da Aposentadoria Por Idade 

A aposentadoria por idade de um trabalhador urbano (exceto pessoa com deficiência), no regime 

geral de previdência social, será devida, desde que preenchida a carência aos 

 a)  53 anos de idade, para homens, e aos 48 anos, para mulheres. 

 b)  70 anos de idade, para homens, e aos 65 anos, para mulheres. 

 c)  65 anos de idade, para homens, e aos 60 anos, para mulheres. 

 d)  60 anos de idade, indistintamente para homens ou mulheres. 

 e)  65 anos de idade, indistintamente para homens ou mulheres. 
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Questão 147: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Aposentadoria Por Idade 

Baianos e amigos desde sempre, Irene, Ivo, Ieda e Ítalo, reunidos por ocasião do casamento do 

último, discutem a ideia de aposentar-se por idade. Todos são filiados ao Regime Geral da 

Previdência, embora Irene seja trabalhadora rural, Ivo trabalha como garimpeiro em regime de 

economia familiar, Ieda é auxiliar administrativa no Supermercado Lordelo, em Salvador, há dez 

anos, sendo essa sua primeira vinculação ao Regime Geral da Previdência Social, e Ítalo é produtor 

rural. A partir das regras previdenciárias, sabendo que eles têm, respectivamente, 56, 57, 46 e 65 

anos de idade, é correto afirmar, quanto ao requisito idade mínima para aposentadoria, que 

 a)  todos eles já podem aposentar-se. 

 b)  nenhum deles pode aposentar-se. 

 c)  Ieda e Irene podem aposentar-se. 

 d)  Irene e Ítalo podem aposentar-se. 

 e)  Ivo e Ítalo não podem aposentar-se. 

 

 

Questão 148: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Da Aposentadoria Especial 

No atual regime geral de previdência social, a aposentadoria especial é devida 

 a) a trabalhadores sujeitos a atividades de risco, nos termos definidos em lei complementar. 

 b) a trabalhadores portadores de deficiência, nos ter mos definidos em lei complementar. 

 c) apenas a trabalhadores cujas atividades sejam exercidas, comprovadamente, sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

 d) apenas ao aeronauta e ao jogador de futebol profissional. 

 e) a professores de educação superior e no ensino fundamental e médio. 

 

 

Questão 149: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Da Aposentadoria Especial 

Sob o contexto do Regime Geral de Previdência Social, a aposentadoria especial será devida, 
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 a)  uma vez cumprida a carência exigida em lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem apenas a sua integridade física, durante quinze, vinte ou vinte 

e cinco anos. 

 b)  uma vez cumprida a carência exigida em lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem apenas a sua saúde, durante quinze, vinte ou vinte e cinco 

anos. 

 c)  ainda que descumprida a carência exigida em lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante quinze, vinte ou vinte 

e cinco anos. 

 d)  uma vez cumprida a carência exigida em lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante quinze, vinte ou vinte 

e cinco anos. 

 e)  ainda que descumprida a carência exigida em lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante quinze, vinte ou vinte 

e cinco anos. 

 

 

Questão 150: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Da Aposentadoria Especial 

Quanto ao benefício de aposentadoria, dentre as normas reguladoras previdenciárias, consta que 

 a)  a concessão da aposentadora por invalidez em caso de doença profissional ou do trabalho no 

Regime Geral da Previdência Social depende de carência de doze contribuições mensais. 

 b)  o valor da aposentadoria por invalidez no Regime Geral da Previdência Social do segurado que 

necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 30% até que o valor da 

aposentadoria atinja o limite máximo legal. 

 c)  a aposentadoria por idade no Regime Próprio da Previdência Social será devida ao segurado que, 

cumprida a carência de 180 contribuições mensais, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se 

mulher, reduzidos em cinco anos para os que exerçam atividades rurais, exceto os empresários e os 

professores de qualquer nível ou natureza. 

 d)  a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social será devida, uma vez cumprida a 

carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. 
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 e)  os servidores abrangidos pelo regime de previdência própria previsto na Constituição Federal 

serão aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, ainda que decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável. 

 

 

Questão 151: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto: Do Auxílio-Doença 

Considere as seguintes assertivas a respeito do auxíliodoença: 

 

I. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. 

II. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de trinta dias, o auxílio-doença 

será devido após quinze dias contados da data da entrada do requerimento. 

III. Em regra, o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa 

renda mensal correspondente a noventa e um por cento do salário-de-benefício. 

IV. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada, em regra, não ficará obrigada a 

pagarlhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a 

importância garantida pela licença. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 

 a)  I, III e IV. 

 b)  I, II e III. 

 c)  I e III. 

 d)  II e IV. 

 e)  II, III e IV. 

 

 

Questão 152: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012 

Assunto: Do Auxílio-Doença 
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Os empregados em gozo de auxílio-doença estão obrigados a se submeter a 

 a) exame médico-pericial a cargo da Previdência Social até os 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. 

 b) tratamento médico dispensado oficial e gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão 

sanguínea, que são facultativos. 

 c) processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela empregadora. 

 d) exame médico a cargo da empregadora, ao menos a cada semestre de afastamento do trabalho. 

 e) desconto da respectiva contribuição previdenciária incidente sobre o valor do benefício mensal. 

 

 

Questão 153: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Auxílio-Doença 

A renda mensal inicial do auxílio-doença, no regime geral, consistirá num percentual, aplicado sobre 

o salário-debenefício do segurado, correspondente a 

 a)  100%, menos o valor da alíquota cabível de contribuição previdenciária. 

 b)  91%. 

 c)  70%, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições vertidas ao sistema, limitado a 100%. 

 d)  80%. 

 e)  50%. 

 

 

Questão 154: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Do Auxílio-Doença 

Dorival voltava, com seu chapéu de palha, de Maracangalha, depois da primeira entrega de bicicleta, 

que fazia, após sua contratação como empregado da empresa Anália Entregas Rápidas Ltda, quando 

sofreu acidente na estrada, em razão da chuva fininha que caía. Considerando que as consequências 

do acidente o afastarão do trabalho por 4 meses, é certo afirmar que ele 

 a)  não terá direito ao auxílio-doença acidentário, porque contratado há menos de seis meses, não 

fazendo, por isso, jus ao benefício. 

 b)  receberá o auxílio-doença acidentário, porque, mesmo contratado há menos de seis meses, 

encontrava-se ainda no período de graça relativo a seu último emprego, de que fora demitido sete 

meses antes do acidente. 
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 c)  não terá direito ao auxílio-doença acidentário, mas terá ao previdenciário, devido aos segurados 

que ainda não cumpriram a carência mínima para o primeiro. 

 d)  gozará do auxílio-doença acidentário, já que esse benefício não exige carência. 

 e)  gozará do auxílio-acidente, já que não foi sua a culpa pelo evento danoso e para esse benefício a 

Lei não exige carência. 

 

 

Questão 155: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Do Auxílio-Doença 

De acordo com a legislação em vigor, o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do 

trabalho, consistirá em uma renda mensal correspondente a 

 a)  91% (noventa e um por cento) da última remuneração auferida. 

 b)  91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício. 

 c)  50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício. 

 d)  91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição. 

 e)  50% (cinquenta por cento) do salário-base. 

 

 

Questão 156: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Do Salário-Família 

A Constituição Federal prevê expressamente o direito ao salário-família para o trabalhador 

 a) que seja casado. 

 b) que possua dependente. 

 c) que tenha filho com idade inferior a 12 anos. 

 d) de baixa renda, que possua filhos menores. 

 e) de baixa renda, que possua dependente. 

 

 

Questão 157: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015 

Assunto: Do Salário-Família 

No tocante ao salário-família, considere: 
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I. O aposentado por invalidez terá direito ao saláriofamília, pago juntamente com a aposentadoria. 

II. O valor da cota do salário-família é paga por filho ou equiparado de qualquer condição, até quinze 

anos de idade ou inválido de qualquer idade. 

III. A cota do salário-família é incorporada ao salário ou ao benefício para efeito de pagamento de 

13º salário. 

De acordo com a Lei nº 8.213/1991, está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  II e III. 

 c)  III. 

 d)  I e III. 

 e)  I. 

 

 

Questão 158: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

A empresa CASA efetuou o pagamento do salário-maternidade à empregada Débora na forma 

determinada pela Lei no 8.213/1991. Assim, após o referido pagamento, procedeu à devida 

compensação dos valores pagos. De acordo com a Lei no 8.213/1991, os comprovantes dos 

pagamentos e os atestados correspondentes deverão ser 

 a) conservados apenas durante cinco anos para exame pela fiscalização da Previdência Social. 

 b) conservados durante dez anos para exame pela fiscalização da Previdência Social. 

 c) entregues diretamente ao INSS para verificação da regular compensação, não havendo 

obrigatoriedade de conservação para exame de fiscalização. 

 d) entregues diretamente à Receita Federal para verificação da regular compensação, não havendo 

obrigatoriedade de conservação para exame de fiscalização. 

 e) entregues para Débora, beneficiária da prestação da Previdência Social e titular da referida 

documentação, não havendo obrigatoriedade de conservação para exame de fiscalização. 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

O salário maternidade 
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 a) será pago diretamente pela Previdência Social para a segurada empregada, que deverá requerer 

o benefício até 30 dias após o parto. 

 b) deverá ser requerido pela segurada especial e pela empregada doméstica até 60 dias após o 

parto. 

 c) é devido pelo período de 60 dias para a segurada da Previdência Social que adotar criança de até 

um ano de idade. 

 d) é devido pelo período de 45 dias para a segurada da Previdência Social que adotar criança entre 

1 e 4 anos de idade. 

 e) da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste numa renda 

mensal igual à sua remuneração integral equivalente ao mês de trabalho. 

 

 

 

Questão 160: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

É correto afirmar que o salário-maternidade 

 a) em se tratando de empregada doméstica, é pago diretamente pelo empregador, sendo 

assegurado o valor de um salário-mínimo. 

 b) é devido à segurada da Previdência Social, durante 150 dias, com início no período entre 28 dias 

antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

 c) é devido à segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adoção de criança pelo período de 4 meses. 

 d) devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual será pago 

diretamente pelo empregador, que poderá compensar este valor quando do recolhimento das 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. 

 e) à segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua 

remuneração integral. 
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Questão 161: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

Patrícia é professora universitária em uma instituição privada no estado do Maranhão. Casada há 

cinco anos com Gustavo, após diversas tentativas, finalmente conseguiu engravidar. A proteção à 

maternidade da gestante Patrícia, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, será atendida, nos termos da lei, pela 

 a) assistência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de 

contribuição à seguridade social. 

 b) previdência social, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, de 

caráter contributivo e de filiação facultativa. 

 c) previdência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de 

contribuição à seguridade social. 

 d) previdência social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória. 

 e) previdência social, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, 

independentemente de filiação e de contribuição à seguridade social. 

 

 

 

Questão 162: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

No caso de falecimento da segurada que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o 

benefício 

 a) cessará, uma vez que a prestação é devida exclusivamente à segurada. 

 b) será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou 

companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado. 

 c) será pago aos representantes legais da criança, caso tenham a qualidade de segurado. 

 d) será transformado em pensão por morte. 

 e) será transformado em pecúlio. 
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Questão 163: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

No que se refere ao salário-maternidade, a lei previdenciária dispõe que, no caso de falecimento da 

segurada ou segurado que fizer jus ao seu recebimento, o benefício será pago, por todo o período ou 

pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a 

qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as 

normas aplicáveis ao salário-maternidade. Este benefício será pago diretamente pela Previdência 

Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade 

originário e será calculado sobre 

 a) o valor do salário mínimo estadual, para o segurado especial. 

 b) o valor do salário mínimo, para o segurado eventual. 

 c) o salário mínimo estadual, para o empregado doméstico. 

 d) a remuneração integral, para o empregado e trabalhador avulso. 

 e) 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 18 

meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado. 

 

 

Questão 164: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Do Salário-Maternidade 

À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 

criança é devido salário-maternidade pelo período de 

 a) 60 dias, se a criança tiver de quatro a oito anos de idade. 

 b) 60 dias, se a criança tiver entre um e quatro anos de idade. 

 c) 120 dias, se a criança tiver até um ano de idade. 

 d) 120 dias, independentemente da idade da criança. 

 e) 60 dias, se a criança tiver sido adotada por casal de mesmo sexo. 

 

 

Questão 165: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Do Auxílio-Acidente 

Em relação ao auxílio-acidente, 

 a) só é possível ao segurado se estiver percebendo o auxílio-doença. 
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 b) é, em regra, possível sua percepção mesmo com o recebimento de salário ou concessão de outro 

benefício. 

 c) é devido se não houver a concessão do auxílio doença previamente e consistirá em uma renda 

mensal correspondente a 91% do salário de benefício, não sendo inferior ao salário-mínimo e nem 

superior ao limite máximo do salário de contribuição. 

 d) será concedido como reparatório ao segurado, quando após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que implique incapacidade para o trabalho, 

que atualmente exercia. 

 e) o segurado que sofreu o acidente do trabalho, tem garantia pelo prazo mínimo de 18 meses à 

manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-acidente. 

 

 

Questão 166: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Do Auxílio-Acidente 

A Lei no 8.213/91 que regulamenta as prestações e os benefícios da Previdência Social estabelece 

que 

 a)  a aposentadoria por tempo de serviço, o abono de permanência em serviço, os pecúlios e a 

reabilitação profissional são benefícios exclusivos do segurado e não se estendem aos seus 

dependentes. 

 b)  somente poderão se beneficiar do auxílio-acidente os segurados na qualidade de empregado, 

incluindo o doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. 

 c)  o auxílio-doença será devido a todos os segurados a contar do 16o dia do afastamento da 

atividade, independentemente de carência e consistirá numa renda mensal correspondente a 80% 

do salário-de-benefício. 

 d)  a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida e o 

valor mensal será de 91 % do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria 

direito se estivesse aposentado por invalidez. 

 e)  é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com pensão por morte e auxílio-

acidente, assim como não é permitido o recebimento conjunto de salário maternidade e pensão por 

morte. 
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Questão 167: FCC - JT TRT4/TRT 4/2012 

Assunto: Da Pensão por Morte 

Após trabalhar como empregado por 20 anos para uma mesma empresa e por 16 anos para outra 

(com todas as contribuições previdenciárias oportunamente recolhidas), segurado do INSS fica 

desempregado e sem recolher qualquer contribuição por mais de 5 anos, ao final dos quais vem a 

falecer, deixando esposa (que é empregada) e sua mãe (de 66 anos de idade). Nessa situação, a lei 

prevê, quanto ao benefício pensão por morte, que 

 a) sua mãe, por ser idosa, e sua mulher, se seu salário for de baixa renda, terão direito ao benefício, 

que será rateado em partes iguais. 

 b) nenhuma delas terá direito ao benefício, porque foi perdida a qualidade de segurado pelo 

instituidor no momento do óbito. 

 c) somente sua mulher terá direito, desde que comprove que dependia parcialmente do segurado. 

 d) somente sua mulher terá direito, independentemente de comprovação de dependência 

econômica. 

 e) somente sua mãe terá direito, independentemente de comprovação de dependência econômica, 

por se tratar de pessoa idosa. 

 

 

 

Questão 168: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Pensão por Morte 

Finalmente, conseguiram terminar o velório de Joaquim, e o enterraram, na presença dos amigos e 

familiares. Os que mais pareciam sofrer eram Gabriela, sua esposa, Tieta e Pedro, seus filhos de 15 e 

20 anos, respectivamente. A pensão por morte que os três receberam monta em R$ 110,00 para 

cada um. Pedro, solteiro, cursa o terceiro ano de Direito e está desempregado. Se essa situação 

permanecer, quando ele completar 21 anos: 

 a)  nada se alterará, porque, com menos de 24 anos e estudando, o rapaz mantém o direito ao 

benefício. 

 b)  Pedro deixará de receber seu benefício, que será dividido em partes iguais entre Gabriela e 

Tieta. 

 c)  cessa sua parcela da pensão, em razão de ser Pedro solteiro. 
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 d)  a pensão de Pedro será incorporada ao benefício de Tieta, que passará a receber R$ 220,00, até 

completar 21 anos. 

 e)  apenas o benefício recebido por Gabriela aumentará para R$ 165,00, cessando o pagamento do 

restante. 

 

 

 

Questão 169: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Pensão por Morte 

Com o passamento de Antonio, Sheila, sua esposa de 47 anos, Carlos e Giulia, seus filhos de 17 e 18 

anos, respectivamente, passaram a receber pensão por morte, no valor de R$ 226,00, cada um. 

Quando Giulia, estudante universitária, desempregada e solteira, completar 21 anos 

 a)  o valor de sua pensão continuará sendo pago, porque ela está estudando. 

 b)  a pensão cessará, em razão da idade máxima de 21 anos, considerando que ela não é inválida, 

nem incapaz, transferindose o valor para Carlos, ainda com 20 anos. 

 c)  a pensão de Sheila passará a R$ 452,00, tendo em vista que, aos 21 anos, ainda que 

desempregada e estudante universitária, Giulia perde o direito à pensão por morte. 

 d)  a pensão de Sheila passará a R$ 339,00, tendo em vista que, aos 21 anos, ainda que 

desempregada e estudante universitária, Giulia perde o direito à pensão por morte. 

 e)  metade da pensão de Giulia será direcionada a Carlos e a outra metade deixará de ser paga pelo 

sistema, em razão da idade limite de 21 anos. 

 

 

 

Questão 170: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Da Pensão por Morte 

A respeito da pensão por morte, prevista nos arts. 74 a 79 da Lei nº 8.213/91: 

  

I. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data do óbito apenas quando requerida em até 60 dias após a data 

do falecimento. 
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 II. Perde o direito à pensão por morte, por decisão administrativa, garantido o direito ao 

contraditório, o cônjuge ou companheiro, se comprovada, a qualquer tempo, a formalização do 

casamento ou da união estável com o fim exclusivo de constituir benefícios previdenciários. 

 III. O direito à percepção de cada cota individual cessará, relativamente ao cônjuge, em quatro 

meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o 

casamento tiver iniciado em menos de dois anos antes do óbito do segurado. 

 IV. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, 

não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com 

deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e III, apenas. 

 b)  III e IV, apenas. 

 c)  I e IV, apenas. 

 d)  I, II e IV, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 171: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Auxílio-Reclusão 

Airton, filiado ao Regime Geral de Previdência Social, recebeu durante o ano auxílio-reclusão. Dessa 

forma, a ele o abono anual 

 a) é devido, calculado, no que couber, da mesma forma que o Descanso Semanal Remunerado dos 

trabalhadores, tendo por base o valor médio da renda mensal do benefício do mês de dezembro do 

referido ano. 

 b) não é devido, pois o mesmo cabe apenas a quem recebeu, durante o ano, auxílio-doença e 

aposentadoria. 

 c) é devido, calculado, no que couber, da mesma forma que o Descanso Semanal Remunerado dos 

trabalhadores, tendo por base o valor da hora mensal trabalhada. 

 d) não é devido, pois o mesmo cabe apenas a quem recebeu, durante o ano, aposentadoria. 
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 e) é devido, calculado, no que couber, da mesma forma que a Gratificação de Natal dos 

trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro do 

referido ano. 

 

 

 

Questão 172: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015 

Assunto: Do Auxílio-Reclusão 

O auxilio reclusão 

 a) não é devido se o recluso estiver em gozo de auxílio- doença. 

 b) é devido na hipótese do recluso que recebe abono de permanência em serviço. 

 c) é devido na hipótese do recluso que está em gozo de aposentadoria. 

 d) é devido nas mesmas condições do salário-família. 

 e) será mantido independentemente da apresentação de declaração de permanência na condição 

de presidiário. 

 

 

Questão 173: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Seguro Desemprego, FAT e Abono Salarial 

De acordo com as novas regras do seguro-desemprego, previstas na Lei nº 13.134/2015, na 

primeira solicitação, o trabalhador que comprovar vínculo empregatício de 14 meses com pessoa 

jurídica, no período de referência, 

 a) não terá direito ao seguro-desemprego, uma vez que não atingiu o mínimo de 15 meses. 

 b) terá direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. 

 c) terá direito a 6 parcelas do seguro-desemprego. 

 d) terá direito a 4 parcelas do seguro-desemprego. 

 e) não terá direito ao seguro-desemprego, uma vez que não atingiu o mínimo de 18 meses. 

 

 

 

Questão 174: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014 

Assunto: Decadência e Prescrição (benefícios) 
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Considerando os prazos decadenciais e prescricionais relacionados aos benefícios previdenciários, 

é correto afirmar: 

 a) As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 10 anos, contados da 

data do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em 

perícia médica a cargo da Previdência Social. 

 b) No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 

primeiro pagamento. 

 c) Prescreve em dez anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação 

para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência 

Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. 

 d) O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os seus beneficiários decai em cinco anos, contados da data em que foram 

praticados, salvo comprovada má-fé. 

 e) É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou 

beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

 

 

 

Questão 175: FCC - JT TRT11/TRT 11/2012 

Assunto: Decadência e Prescrição (benefícios) 

O Regime Geral de Previdência Social, Lei nº 8.213/91, regulamenta que 

 a) é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação 

continuada da Previdência Social. 

 b) é permitido o recebimento conjunto dos benefícios da Previdência Social de salário-maternidade 

e auxílio-doença, em qualquer situação. 

 c) é de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou 

beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 
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 d) prescreve em dez anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação 

para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência 

Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. 

 e) o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os seus beneficiários decai em cinco anos, contados da data em que foram 

praticados, mesmo que comprovada má-fé. 

 

 

Questão 176: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Decadência e Prescrição (benefícios) 

Isis recebe benefício previdenciário constituído por renda mensal desde abril de 2010. Entretanto, 

efetuada uma perícia contábil particular, que considerou os valores de contribuição da base de 

cálculo do benefício, ficou constatado que o cálculo da renda mensal inicial está equivocado. Isis 

ingressou com petição junto ao INSS, requerendo a revisão do valor inicial do benefício, pedido esse 

que foi administrativamente negado em todas as instâncias. Nesse caso, é 

 a) de dez anos o prazo de decadência de qualquer direito ou ação do segurado para a revisão do ato 

de concessão do benefício, a contar do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. 

 b) de dez anos o prazo prescricional para ajuizar ação visando à revisão da concessão do benefício, 

a contar do dia primeiro do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. 

 c) de cinco anos o prazo de decadência de qualquer direito ou ação do segurado para a revisão do 

ato de concessão do benefício, a contar do dia do recebimento da primeira prestação. 

 d) de cinco anos o prazo prescricional para toda medida judicial do segurado para revisão do ato de 

concessão do benefício, a contar do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. 

 e) decadencial ou prescricional de dez anos o prazo para o direito de ajuizar ação postulando 

revisão do cálculo inicial do benefício, contado do dia imediato ao recebimento da primeira 

prestação, vez que não há interrupção ou suspensão do prazo por via administrativa. 

 

 

 

Questão 177: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 
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Assunto: Decadência e Prescrição (benefícios) 

A prescrição e a decadência são institutos que tratam dos efeitos gerados pelo decurso de tempo 

nas relações jurídicas em geral. No que tange a sua aplicação na Seguridade Social, nos termos da 

legislação pertinente, tem-se que o 

 a) segurado ou dependente, como regra, tem o prazo de dez anos, para pleitear a revisão do ato de 

concessão de benefícios. 

 b) contribuinte terá o prazo de dez anos para pleitear a restituição ou compensação, sempre 

contado da data do pagamento do recolhimento indevido. 

 c) prazo de prescrição das ações referentes a prestações previdenciárias por acidente de trabalho 

será de quinze anos, contados da data do acidente quando dele resultar a morte. 

 d) direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis a seus beneficiários prescreve em cinco anos, sem qualquer exceção. 

 e) prazo prescricional das ações referentes a prestações por acidente de trabalho será contado da 

data em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade temporária e neste caso o 

prazo será reduzido para dois anos. 

 

 

 

Questão 178: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição 

Para efeito de aposentadoria perante o regime próprio, o tempo de contribuição regularmente feito 

pelo segurado no regime geral 

 a)  poderá ser computado, hipótese em que os diversos regimes previdenciários se compensarão 

financeiramente. 

 b)  poderá ser computado, mediante pedido de restituição, pelo segurado, das contribuições 

vertidas e posterior recolhimento indenizatório perante o regime instituidor do benefício. 

 c)  estará assegurado apenas perante o regime dos servidores públicos da União, por se tratar de 

contribuições recolhidas a uma autarquia federal. 

 d)  não poderá ser computado, senão mediante aplicação do chamado fator previdenciário. 

 e)  não poderá ser computado, a menos que haja reciprocidade prevista, facultativamente, na 

legislação do respectivo ente político. 
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Questão 179: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2011 

Assunto: Da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição 

Considerando a contagem recíproca de tempo de serviço, é correto afirmar: 

 a)  O tempo de contribuição ou de serviço será contado e acordo com a legislação pertinente, 

considerando entre outras normas, a admissão da contagem em dobro, em situações especiais. 

 b)  A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo, será concedida ao segurado do 

sexo feminino a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a 

partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução 

previstas em lei. 

 c)  Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 25 (vinte e cinco) anos, se do sexo feminino, e 

30 (trinta) anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. 

 d)  O benefício resultante de contagem de tempo de serviço será concedido e pago pelo sistema a 

que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da legislação anterior, 

considerando o direito adquirido do beneficiário. 

 e)  Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e 

do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes 

sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. 

 

 

 

Questão 180: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014 

Assunto: Da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição 

Quanto ao tempo de contribuição para fins previdenciários, nos termos da legislação aplicável a 

matéria, é correto afirmar: 

 a) É assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

Administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente. 

 b) A aposentadoria por tempo de contribuição será devida após 30 anos de contribuição se homem 

e 25 anos de contribuição se mulher. 
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 c) O período em que o segurado esteve recebendo auxílio- doença ou aposentadoria por invalidez, 

entre períodos de atividade, não será considerado como tempo de contribuição. 

 d) Considera-se como tempo de contribuição aquele já computado para concessão de qualquer 

aposentadoria prevista em lei específica ou por outro regime de previdência social. 

 e) O início da aposentadoria por tempo de contribuição será contado 90 dias após a data do 

requerimento, exceto para o segurado empregado. 

 

 

 

Questão 181: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle Externo/Atividade Jurídica/2015 

Assunto: Da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição 

Nos termos previstos na legislação, em relação à contagem recíproca de tempo de serviço ou 

contribuição para aposentadoria, é correto afirmar: 

 a)  É possível para trabalhadores que prestarem serviços à Administração pública e à atividade 

privada em área urbana, desde que tenha sido firmado prévio convênio entre os dois sistemas, que 

preveja compensação financeira. 

 b)  É constitucionalmente vedada a contagem recíproca, por se tratar de regimes distintos com 

fontes diversas de custeio. 

 c)  É permitida a contagem de tempo de contribuição do serviço público com o de contribuição na 

atividade privada, quando concomitantes. 

 d)  É permitida para aquele segurado que tenha exercido suas atividades, tanto na iniciativa privada 

como no serviço público, sendo admitida, neste caso, a contagem em dobro ou em outras condições 

especiais, desde que estipuladas em lei. 

 e)  É assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração pública e na 

atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social 

compensar-se-ão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

 

 

 

Questão 182: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015 

Assunto: Da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição 

No tocante a contagem recíproca de tempo de contribuição, considere: 
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I. A contagem recíproca do tempo de contribuição é feita em relação às contribuições efetuadas e 

não em relação à filiação. 

II. É necessária carência de no mínimo 60 contribuições para que o segurado tenha direito de 

computar para fins de concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o tempo 

prestado à Administração pública federal direta ou indireta. 

III. O tempo de contribuição no serviço público não pode ser contado com o da atividade privada se 

forem concomitantes. Não sendo possível, também, a contagem em dobro do tempo de 

contribuição, como ocorre por exemplo com o tempo de licença-prêmio. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) II. 

 b) I e II. 

 c) II e III. 

 d) I. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 183: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Da Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição 

Em termos de contagem recíproca, conforme dispositivos normativos que regulam a matéria, 

 a)  será admitida a contagem em dobro do tempo de contribuição na atividade privada no regime 

geral e na Administração pública no regime próprio. 

 b)  será possível, mesmo sem a compensação financeira, a contagem recíproca de contribuições nos 

regimes geral, próprio e complementar, desde que tenha havido 1/3 de contribuição em cada 

período, para obtenção do benefício previdenciário postulado. 

 c)  é possível para efeito de contagem recíproca de contribuição nos regimes geral e próprio a 

contagem de tempo fictício, mas este será reduzido pela metade. 

 d)  terá o segurado o direito de computar, para fins de concessão de aposentadoria prevista no 

regime geral, o tempo de contribuição no serviço público, desde que não concomitantes. 

 e)  será permitida a contagem recíproca de tempo de contribuição, desde que o segurado tenha 

contribuído para o regime geral da previdência e um regime complementar, não computando tempo 
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de contribuição para o regime próprio do serviço público, diante da impossibilidade de 

compensação financeira. 

 

 

 

Questão 184: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Da Justificação Administrativa 

Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, admitem-se recursos 

nos processos administrativos, incluindo em matéria previdenciária a justificação administrativa, 

prevista no Regulamento da Previdência Social − Decreto nº 3.048/1999. Nesse caso, 

 a)  é utilizada para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou 

circunstância de interesse do beneficiário, perante a Previdência Social. 

 b)  será admitida a justificativa administrativa ainda que o fato a comprovar exija registro público 

de casamento, de idade ou de óbito. 

 c)  o processo de justificativa administrativa não é parte integrante do processo antecedente, razão 

pela qual deverá ter tramitação como processo autônomo. 

 d)  a justificativa administrativa em caso de prova de dependência econômica, identidade e de 

relação de parentesco admite prova exclusivamente testemunhal, sendo dispensado o início de 

prova material. 

 e)  caberá recurso da decisão da autoridade competente do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a 

justificação administrativa. 

 

 

Questão 185: FCC - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2011 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Equipara-se ao acidente do trabalho, para efeitos da Lei no 8.213/91, em regra, o acidente sofrido 

pelo segurado, ainda que fora do  local e horário de trabalho, 

 a) decorrente de ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro 

de trabalho. 

 b) em razão de ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao 

trabalho. 
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 c) decorrente do ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro 

de trabalho. 

 d) em decorrência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 

força maior. 

 e) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 

proveito. 

 

 

 

Questão 186: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Acidente de Trabalho 

De acordo com a Lei no 8.213/91, em regra, considera-se, especificamente, doença profissional a 

 a) produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 

constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

 b) adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 

com ele se relacione diretamente, constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. 

 c) doença degenerativa e a inerente a grupo etário, bem como a doença sócio-ocupacional. 

 d) doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. 

 e) doença degenerativa e a inerente a grupo etário, bem como doenças cardiológicas e 

pneumocócicas. 

 

 

 

Questão 187: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Considere os seguintes atos: 

 

I. Ato de agressão, sabotagem e terrorismo praticado apenas por companheiro de trabalho. 

II. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa, ainda que não relacionada 

ao trabalho. 

III. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. 
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IV. Ato de pessoa absolutamente incapaz. 

V. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

Segundo a legislação vigente, equiparam-se também ao acidente de trabalho, o acidente sofrido 

pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência, dentre outros, de 

 a)  IV e V. 

 b)  I e II. 

 c)  III e V. 

 d)  II e IV. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 188: FCC - JT TRT11/TRT 11/2012 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Nos termos do Regime Geral de Previdência Social quanto aos acidentes de trabalho é 

INCORRETO afirmar: 

 a) Equipara-se ao acidente do trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 

causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua 

capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. 

 b) Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do 

início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação 

compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer 

primeiro. 

 c) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. 

 d) Considera-se acidente de trabalho a doença profissional, assim entendida aquela produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 

respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

 e) A lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às 

consequências do anterior, será considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho. 
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Questão 189: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Kaká Menezes, empregado da empresa Silva Ltda., sofreu acidente durante um jogo de futebol, fora 

da jornada normal de trabalho, sem que tenha havido qualquer obrigação contratual que impusesse 

sua participação no evento, ou qualquer relação com o exercício do trabalho a serviço do 

empregador. Nesta hipótese, o caso vertente 

 a) não pode ser caracterizado como acidente de trabalho. 

 b) caracteriza-se como acidente de trabalho, apenas. 

 c) pode ser caracterizado tanto como acidente de trabalho como de doença profissional. 

 d) caracteriza-se como doença profissional, apenas. 

 e) depende de autorização do empregador para que a autarquia previdenciária o enquadre como 

acidente de trabalho. 

 

 

 

Questão 190: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Considera-se acidente do trabalho: 

 a) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo 

que a exposição não tenha sido determinada pela natureza do trabalho. 

 b) o acidente sofrido fora do local e horário de trabalho em consequência de ato de agressão 

praticado por companheiro de trabalho. 

 c) a doença degenerativa ou inerente a grupo etário. 

 d) o acidente ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho, salvo se o meio de 

locomoção for veículo de propriedade do segurado. 

 e) o acidente ocorrido fora do local e horário de trabalho na prestação espontânea de qualquer 

serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. 

 

 

 

Questão 191: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 
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Assunto: Acidente de Trabalho 

Durante uma manifestação de pessoas que reivindicavam redução no preço de tarifa do trem 

metroviário, a agente de bilheteria Diana recebeu uma pedrada em sua cabeça. Ficou afastada por 

dois meses para recuperação, recebendo, nesse período, benefício previdenciário de auxílio-doença 

e não de auxílio-doença acidentário por não terem restado sequelas e inaptidão ao trabalho e 

funções que exercia. Após a sua alta médica junto ao INSS, retornou à empresa onde permaneceu 

laborando por duas semanas até ser dispensada por redução de quadros da companhia. Nessa 

situação, é correto afirmar que 

 a) não ficou caracterizado acidente de trabalho porque a agressão sofrida decorreu de ato 

provocado por terceiros estranhos à relação de trabalho. 

 b) ficou caracterizado acidente de trabalho, mas a dispensa ocorreu de forma devida porque houve 

redução de quadros da empresa. 

 c) ficou caracterizado o acidente de trabalho por causalidade indireta, em razão de ato de agressão 

causada por terceiro, e a dispensa foi ilegal em razão da garantia de emprego prevista no plano de 

benefícios da previdência social. 

 d) não restou caracterizado acidente de trabalho, porque não houve causa direta com o serviço 

desempenhado pela trabalhadora e ela não sofreu sequelas incapacitantes, razões pelas quais a 

dispensa foi justa, dentro do poder diretivo do empregador. 

 e) ficou caracterizado acidente típico de trabalho, mas por não ter sofrido sequelas incapacitantes 

as funções que exercia e por não receber auxílio-acidente a dispensa foi legal. 

 

 

Questão 192: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Acidente de Trabalho 

A responsabilidade dos empregadores em indenizar o empregado por danos provenientes de 

acidente de trabalho ou doença ocupacional, quando incorrer em dolo ou culpa, consoante o 

disposto no artigo 7º, inciso XXVIII, da Constitucional Federal de 1988, inclusive nas hipóteses de 

concausa, insculpidas no art. 21, I, Lei nº 8.213/1991, advém de seu dever legal de conduta, com o 

objetivo de evitar ou prevenir a ocorrência de infortúnios, velando, desta forma, pela observância 

das regras previstas no ordenamento jurídico vigente, relacionadas às normas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho. 
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Com fundamento no exposto acima, considere: 

 

I. A responsabilidade será subsidiária se o empregado não conseguir provar a culpa ou dolo do 

empregador na ocorrência do infortúnio que lhe vitimou. 

II. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e 

segurança da saúde do trabalhador. 

III. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de 

segurança e higiene do trabalho. 

IV. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar 

e do produto a manipular. 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e IV. 

 b) II, III e IV. 

 c) I e III. 

 d) I, II e III. 

 e) II e IV. 

 

 

 

Questão 193: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Nos termos da lei que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social é considerada 

doença do trabalho: 

 a) a de natureza degenerativa. 

 b) a que não produza incapacidade laborativa. 

 c) a que é inerente ao grupo etário. 

 d) a doença endêmica adquirida por segurado que habita região em que ela se desenvolve. 

 e) a desencadeada em função de condição especial em que é realizado o trabalho, que com ele se 

relacione diretamente e que conste de relação elaborada por órgão ministerial. 

 

 

Questão 194: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 
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Assunto: Acidente de Trabalho 

Diana sofreu um acidente ligado a seu trabalho que, embora não tenha sido a causa única, produziu 

lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Zeus sofreu acidente no local e horário de 

trabalho em consequência de inundação. Hermes sofreu acidente fora do local e horário de trabalho 

em viagem a serviço da empresa. Helena foi acometida de doença proveniente de contaminação 

acidental no exercício de sua atividade. Equiparam-se a acidente de trabalho para efeitos da Lei 

Previdenciária de 

 a) apenas os casos de Diana e de Hermes. 

 b) todos os quatro casos. 

 c) apenas os casos de Hermes, de Zeus e de Helena. 

 d) apenas os casos de Diana e de Helena. 

 e) apenas o caso de Zeus. 

 

 

Questão 195: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Acidente de Trabalho 

Considera-se acidente do trabalho aquele sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário 

de trabalho: 

 a) em consequência de ato de pessoa privada do uso da razão. 

 b) em consequência de ato de imprudência, negligência ou imperícia de companheiro de trabalho. 

 c) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 

proveito. 

 d) em viagem a serviço da empresa, exceto para estudo, independentemente do meio de locomoção 

utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

 e) no percurso da residência para o local de trabalho, exceto se feito por veículo de propriedade do 

segurado. 

 

 

 

Questão 196: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Acidente de Trabalho 

A respeito das prestações em geral, previstas na Lei nº 8.213/91, considere: 
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I. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade 

quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, 

decorrente da relação entre a atividade do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora 

da incapacidade elencada na CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. 

II. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico 

epidemiológico para a apreciação acerca da incapacidade, de cuja decisão caberá recurso. 

III. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência 

Social, em caso de morte, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 

IV. Independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e III, apenas. 

 b)  III e IV, apenas. 

 c)  I e IV, apenas. 

 d)  I, II e IV, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 197: FCC - JT TRT4/TRT 4/2012 

Assunto: Do tempo de contribuição 

NÃO pode ser computado, para fins de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição 

perante o INSS, o tempo 

 a) de contribuição obrigatória feita por segurado especial sobre a produção rural comercializada. 

 b) em que a segurada esteve recebendo salário-maternidade. 

 c) de serviço militar, inclusive o voluntário, desde que não aproveitado por outro regime 

previdenciário. 

 d) de serviço prestado alternativamente ao militar por alegação de imperativo de consciência. 

 e) comprovado mediante prova testemunhal, baseada em início de prova material. 
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Questão 198: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013 

Assunto: Do tempo de contribuição 

A comprovação de tempo de serviço ou contribuição para fins previdenciários só produz efeito 

quando baseada em 

 a) início de prova material, admitida prova exclusivamente testemunhal apenas quando 

comprovada a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. 

 b) documentos escritos e contemporâneos ou, se tiver havido reconhecimento expresso dos 

empregadores, em declarações emanadas de autoridades sindicais e judiciais competentes. 

 c) documentos contemporâneos a todos os períodos de prestação dos serviços. 

 d) testemunhos e depoimento pessoal harmônicos. 

 e) início de prova material, jamais sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. 

 

 

Questão 199: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Do tempo de contribuição 

Em relação ao tempo de contribuição, considere: 

  

I. O tempo de contribuição já considerado para concessão de qualquer aposentadoria prevista no 

Regulamento da Previdência Social ou por outro regime de previdência social. 

  

II. O período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade 

remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da previdência social. 

  

III. O tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que 

tenha havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria 

por outro regime de previdência social. 

  

IV. O período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

entre períodos de atividade. 

  

Segundo as normas previdenciárias, será considerado como tempo de contribuição o que consta 

APENAS em 
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 a)  I e II. 

 b)  I e IV. 

 c)  II e III. 

 d)  III e IV. 

 e)  II, III e IV. 

 

 

 

Questão 200: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Súmula do STJ 

Em relação ao sistema de custeio e benefícios previdenciários, sumulada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, considere: 

  

I. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a 

produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher 

contribuição facultativa. 

  

II. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa 

qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. 

  

III. É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário 

de benefício de auxíliodoença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos 

antes da vigência da CF/1988. 

  

IV. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a 

aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei nº 8.213/1991 

para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e III, apenas. 

 b)  III e IV, apenas. 

 c)  I e IV, apenas. 
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 d)  I, II e IV, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

 

Gabarito 

 

1) D 2) A 3) A 4) C 5) D 

6) C 7) A 8) B 9) C 10) B 

11) E 12) D 13) E 14) B 15) C  

16) B  17) E 18) C  19) A  20) C 

21) E 22) B 23) E 24) B 25) C 

26) C 27) D 28) A  29) D 30) C 

31) C 32) B 33) E 34) C 35) D 

36) E 37) D 38) E  39) A  40) E  

41) B 42) B 43) D 44) B  45) B  

46) A  47) C 48) C 49) E  50) B 

51) A 52) E 53) E 54) B 55) A 

56) E  57) A 58) A 59) A 60) C 

61) B 62) C 63) B 64) D  65) D  

66) E 67) C 68) D  69) D 70) C 

71) D 72) A 73) C  74) B  75) A 

76) B 77) B 78) B 79) D  80) D 

81) E 82) C  83) D 84) E  85) A 

86) A 87) C  88) A  89) C 90) D  

91) E  92) B 93) A  94) D 95) C 

96) B 97) B 98) B 99) E 100) C  

101) D 102) A  103) C 104) B  105) E  

106) A  107) C 108) E 109) D 110) D 
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111) A  112) C  113) E 114) D 115) D 

116) C 117) C  118) A 119) E 120) E 

121) C  122) E 123) E 124) C 125) E  

126) D 127) B 128) E  129) D 130) E 

131) B 132) A 133) D 134) B 135) B  

136) E 137) D 138) B  139) D  140) D  

141) C 142) D 143) B 144) D 145) D 

146) C  147) D  148) C 149) D 150) D 

151) C 152) B 153) B 154) D  155) B  

156) E 157) E  158) B 159) E 160) E  

161) D  162) B 163) D  164) D 165) B  

166) B 167) D 168) B  169) D 170) B 

171) E  172) A 173) D 174) B  175) C 

176) A 177) A  178) A 179) E  180) A 

181) E 182) E 183) D 184) A  185) E 

186) A  187) C 188) E 189) A  190) E 

191) C 192) B  193) E 194) B 195) C 

196) D 197) A 198) A 199) E 200) E 

     

 


